
 *ةئامثالثو نيتس ةنس يفو

 «ملالسلا اهراوسأ ىلع اوبصن وءقشمد ىلإ ةطمارقلا لصو ةدعقلا يذ يف

 « تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهلهأب اوعقوأو « ًادصق اهوحتفو اهب اوقلعتو

 نأ اوأر ال مهنأ كلذ ببسو « حالف نب رفعج اهيلاو اولتقو اهلهأب اوعنشو

 اوررق اوناك مهنأل « اوقلقو مهجعزأو هرمأ مهمهأ مانشلا ىلع ىلوتسا ًارفعج

 رفعج اهكلم املق « رانيد فلآ ةئامثالث ماع لك يف مهيلإ لمحي نأ جغط نبا عم

 نب نسحلا ذئتقو مهبحاص و ؛ماشلا ىلإ ريسملا ىلع اومزعفءمهتوفي لاملا نأ اوملع

 حالسلابةنوعملا هنم دمتسي رايتخب ةلودلازع ىلإ لسرأف يطمرقلا مارهب نب دمحأ

 ىلا نيرئاس ةفوكلا ىلا اوراس اذإ مهنأ لاحلا رقتساو كلذ ىلا هباجأف « لاملاو

 ىلا اوراسو كلذ مهيلا لصوأ ةفوكلا اولصو املف « رقتسا يذلا اولمح ماشلا

 ردي ملو » مهب ناهتساو مهرقتحاف « رفعج ىلا مهلوصو ربخ ليو « قشمد

 دقو « « هل مانت الف ةلمن كودع ناك اذإ » : لئاقلا لوق هيلا لصب ملو هل ابخملا

 مهل لمعت ملو مهنم زرتحيو ©") طتحي ملو 204 دسألاو نابعثلا ةلمنلا لتقت

 هلام اومنغو مهب رعشي ال ثيح نم هولتقو ؟2قشمد رهاظ هوسبكف ؛ ًاباسح

 ٠ نانس نب تياث خيرات ىصتغم نم كردتسملا ةيادب 3#

 ٠ لصألا يف ةمحقم ةلمجلا هذه نأ ودبي (1)

 ٠ - طاتحي ب لصألا يف (9)
 [ ه 11١ ] اهيفو : ه 448/١١ ب ثلاثلا دمحأ ةطوطخم  نامزلا ةآرم يف )س2

 ناكو ٠ قشمد مهل يلو ريمآ لوأو « نييرصملا داوق دحأ حالف نب سمج يفوتو

 ىلإ رهوج هثعب مث « ريصم حوتف هعم دهشو « برفملا نم سهوج عم جرخ نميف

 * قشمدب ماقأو « ةئامثالثو نيسمخو نامث ةنس ةلمرلا ىلع بلغتف م ماشلا

 تح اونذؤي نأ: قشمد عماجب نينذؤملا ىمأ ء ةنسلا هذه نم يفص نم نواخ سمخلو

 دس أل دس



 ٠ (١1١تماصو قطان نم هماعتأو

 نيب ةكدلا هل لاقي ناكمب لزني ناكو « دجاسملاب اذكو « لمعلا ريخ ىلع يحب
 دمحم وبأ ءاجف « نارم ريد نم بيرق ديزي قوف يه ليقو « أروتوا ديزي يرهن
 2 ًاضيرم رفعج ناكو « مصعالاب بقليبو قشمد ىلا يطمرقلا دمحأ نب نسحلا
 ٠ لاوش يف ليقو ةدعقلا يذ يف يطمرقلا هلتقف هلتاقف جرخف
 اولكش نيذلا . اهيف ثادحألا تاعامجي قشمدل مهحتف مانثأ نويمطافلا مدطصا
 نيب نم ادوصع نب دمحم ناكو « ةيدلبلا ةيبعشلا تايشيلملا عاونأ نم ًاعون
 ةمواقملاب قفخأ امدنعو < حالف نب رشعجل اودصت نيذلا قشمد ثادحأ ءامعز
 يزيرقملا نأ ظحلا نسح نمو « اهتطمارقب دجنتسا ثيح ءاسحألا ىلإ قشمد رداغ
 ,ةطمارقلا ميعز مصعالا نسحلا والف نب رفعجل مجارت ىفقملا باتك يف انل ظفح
 رفعج ةقالع نع ءاج ام امأ « ةطمارقلا رابخأ يباتك يف اهترشن مصعألا ةمجرتو
 : لوبئاتسا يف اشاب وترب دلجم ةطوطخم نم ) : وه مكاهف ةطمارقلاب حالف نبا

 .(307 ١
 مسهنم كلذ قفاوف « ماشلا ىلا ريسملا ىلع ةطمارقلا اثحو « يليقعلا بوهرم نب ملاظو وه , ءاسحألا ىلا راس « مزهنا امل هنإف ادوصع. نب دمحم امأو ** 0
 ذخأ املف , "الام ةطمارقلا ىلا ةنس لك يف لمحت تناك ةيديشخالا نأل ٠ ضرفلا
 ٠ ماشلا ىلا ريسمنل زاهجلا يف اوذخأف ةطمارقلا نع لاملا عطقنأ ء رصم رهوج
 اوبتكو , ةفوكلا ىلع اولزت مهنأو « ماشلا ىلا ةطمارقلا ريسمب رابخألا ترشكو
 مهتاو « ةبحرلا لام نم « نادمح نب ةلودلا رصان نب للا دبع بلغت يبأ ىلع مهرد فلأ ةئامعيرأب مهل بتكو « حالس ةنازخ مهيلا ذفنأف « دادغبب ةفيلخلا ىلإ
 ىلا رفعج بتكف « غلبملا نادمح نبا نم اوذخأو ةبحرلا ىلا ةفوكلا نم اوراس
 :ناضمر رهش لهتسم باتكلا هافاوف ليحرلاب هرمأي ةيكاطنأ ىلع وهو حوتف همالغ
 ,مهماعط اوقارآو « مهميخ اومرو اولفجف هيلا سانلا رظن و « هلامحأ دش يف عرشن
 ٠ قرطلا الع نيلكوملاب اولابي ملو ٠ مهعضوم موق لك بلطو « اوفقي ملف « ةطمارقلا مهب لتاقي نأ دارأ رفعج اوفاو املف « قشمد ىلا نيدجم ريسلا يف اوذخأو

 نب نسحلا ىلا ثعبو « بلغت وبأ مهمركأ ةبحرلا ىلع ةطمارقلا لزن امدتعو
 ء يش انه : هل لوقي مهريبك « مصعألاب فورعملا « يبانجلا ديعس يبأ نب. دمحأ
 « كربخ ىلإ دري نأ ىلا عضولملا اذه يف ميقم ينكل يسفنب هيف ريسأ نأ تدرأ
 - دنجلا نم ربسلا دار نم هركسع يف ىدانو « كيلإ ترس يريس ىلا تجتحا نإف

 هن عدل



ىلا ريسملا اومزعو « اهلهأ نم يقب نم اونمأ قشمدل مهكلم دعبو
 ةلمرلا 

 اوراس مهربخ ةبراغملا نم اهب نم عمس الف « امهنيب ام عيمج ىلع اولوتساو

 رئاسخو ديدش لاتق دعب ةلمرلا ةطمارقلا كلمو ء اهب اونصحتف « اماي ىلا اهنم

 نم افاي ىلع اوكرتو رصم ىلا ريسملا اودصق مهل رمألا بابتتسا دعبو « ةمج

 اهرصحب ٠

 رصم نم ةبرقم ىلع سمشلا ةئيدم ءانفب اولزنف « ةيروفاكلاو ةيديخإلاو
 رهوج دنج عمتجاو « سمش « نيعب » فرعتو ناسليبلا وأ مسلبلا ةيرق نم بيرق

يلع انل ضارتعا الف دمحأ نب نسحلا عم ماشلا ىلا مهريغو ةيديشخالا
 دقو « ه

 ةيديشخالا نم ريثك ةطمارقلا ىلا جرخف « دحاو ناركسمملاو بسلا يف هل انذأ

 رقعج ناكو , حالف نب ىفعجو سهوج نم رف نمم « نيطسلفو رصمب اوناك نيذلا

ادب نادمح نبا بلغت يبأ ىلا ثعب ةيربط ذخأ امل
 «يخونتلا بلاط وبأ هل لاقي ع

 يبأ ىلع يعادلا مدق املف « ةوعدلا انل ميقتف كيلا نورئاس انإ : هل لوقي

 زيلهد يف اننأل متي ال ام اذه : هل لاق « ةلاسرلا ىدأو « لصوملاب وهو بلغت

م مكركاسع تبرق اذإ نكلو « ةبيرق انم ركاسعلاو « دادغب
 نكمأ « رايدلا هذه ن

 ٠ ميش ريغب فرصناف 2 هتركذ ام

  قشمد نم برق نأ ىلا ةبحرلا نع راس ٠ يطمرقلا دمحآ نب نسحلا نا مث

 فرط يف ةطمارقلا ءاقل نوكي نآ ىلع اوقفتاف « مهراشتساو هصاوخ رفعج عمجف

 ءأديدش الاتق مهلتاقف , مهيقلو مهيلا جرخف « ةرامعلا نم اونكمتي نأ لبق ةيربلا

 «مهتيفقأ ةطمارقلا بكرو « هعم نمم ةدع يف ىلوف « هباحصأ نم ةدع هنع مزهناف

 « ريغص نم نيبك فرعي ملف ٠ رابغلا دعصو « ةيحان لك نم نابرعلا ترثاكت دقو

 تسل سيمخلا موي يف ةعقولا هذه تناكوا , لتاق هل فرعي ال 'اليتق سنعج دجوو

 ٠ ةثامثالثو نيتس ةنس ةدعقلا يذ نم نولخ

 جرخو « هريغو حالسلاو لاملا نم هيلع اووتحا امب ةطمارقلا يديأ تألتماف

 ذخأف « قيرطلا يف ةحورطم يهو « حالف نب رفعج ةثج ىلإ ادوصع ني دمحم

 2 ادوصع نب قحسا هيخأ رأث ذنخأ كلذي دارآ « هراد طئاح ىلع هيلصو هسأر

 برحل دعتساف « دئاقلا رهوج ىلع كلذي نيغلا دروو . قشمد ةطمارقلا كلمو

 ٠٠٠ ةطمارقلا



 مهب اورفظ, ملف ةرم ريغ اولتتقاف « مهيلا اوجرخو « هللا نيدل زعملا داق يبلقصلا

 بهنلاو قيرطلا عطق نم عئاظفلا نم مهنم لصح امو « مايألا كلت عيمج يف
 هفصو نع ملقلا زجعي ضارعألا مهكتهو ىرقلا ىلع مهوطسو بلسلاو
 ٠ هللا مهنعل

 مهورصحو مهوقباضو رهوج ركسع اورصحو اوفحزو اومدقت مهنا مث
 ةطمارقلا ىلع اولمحو رصم نم موب اوجرخ رهوج دنج نا مث ؛ ًاديدش ًاراصح
 اهوبهنف ةطمارقلا مايخ اودصقو 3 مهريغو برعلا نم اهب نم مزهن اف ةنميملا نم
 اولزنفءماشلا ىلإ نيلحار رابدألا اولووءةميزهلا ىلا اورطضاف اهيف مهوسبكو
 رهوج دهاقلا ريسفءاهب نم ىلع اوقيضو ًاديدش ًاراصح افان اورصح مث ةلمرلا

 ءابكرم رشع ةسمخ يف ةريم مهعموءاهب نيروصحملا هباحصأل هركسع نم ةدجن
 «نيبكرم ريغ اهنم جني ملو رهوج بكارم اوذخأف اهيلا مهبكارم ةطمارقلا لسرأف
 ٠ مورلا بكارم امهمنغف

 : لوقي ىقيرفالا ىمطافلا يولعلا هللا نيدل

 لولطم مهني ام آذإ يمدف  اهتبه ينأ برغلا لاجر تمعز

 ىلا اولحرو « راصحلا نع ءالجلا ىلا مهورطضا ىتح حالسلا مهيف اولمعأو

 ضعب نع مهولجأ ىتح تادجنلاب رهوجو زعملا مهلصاوو « مهوعبتف ماشلا
 , 20ندملاو ىرقلا

 )١( اشاب وترب دلجم س يزيرقملل يفقملا باتك يف , يبلقصلا رصهوج ةمجرت يف ءاج :

 ١ « يه مكاه ليصافتلا نم ًاديزم :
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نيتسو ثالث ةمر يو
قلا ىوقت ةئامثالثو 

ب نآ اومزعو « ةطمار
 ةءراحل اودوع

 اولزنف رصم رايد نيدصاق دمحأ نب نسحلا مهميعز مهتمدقم فو « ءاسحإلا

لا نيدل زعملا عمس املق ءاهورصحو اهب
و لبق ةطمارقلا دصق هل

 «رصم ىلا مهلوص

ف هيف ركذي 2:آباتك مهبلا بنك
 تناك ةطمارقلا ةوعد نأو ءهتيب لهأو هز لض

 مهددهو مهدعوتو « هلبق نم هئانآو هل
 هيلا اويتكف « مهيلا باتكلا ريسو

رضاح نحفو « هليصفت رثكو « هليصحت لق يذلا لصو : كباوج ر
 كيلا نو

 بشنأو « اهب اوميخف سمش نيع اولصو ىتح اوراسو ٠ « مالسلاو هرثإ ىلع

رصم اورصحو « لاعقلا
يبسلا اوعطقو ىرقلا | هنو اودسفأو « اديدش ًارصح 

 «ل

بك عمج قيرطلا عاطقو برعلا نم مهلوح فتلاو « مهعومج ترثكو
 ناكو « ري

مهيلا مضناو مهعم رفح نمم
طلا حارجلا نب ناسح ريمألا 

 ةيدابب برعلا ريمأ يئا

شمد ىلا يطمرقلا مصعألا دمحأ نب نسحلا مودقب ىنبخلا هرو٠. .
 لتقو « ق

 رهوج بهأتف + ريصم مهدصقو , قشمد ىلع ةطمارقلا ءاليتساو , حالف نب. سفعج

 ىلع ةرطنقلا ىنبو . ديدح نم نيياب هيلع لمعو , ًاقدنخ سهوج شضحو مهلاتتل

رهاقلا رصهاظ جيلخلا
 ىلع حالسلا قرفو « مكحلا نب يرسلا قدنخ رفحو 2 ة

 مهخي وو سانلا عمجف هنم نيذحتلا اهيف قيتعلا عماجلا يف اعاقر دجوق ء ركاسملا

 ىدحا ةنس مرحملا يف سمش نيع ةطمارقلا لوتو , مهرذع لبقف هل اورذتعاف

 * جراغلاو لخادلا طبضو سهوج دعتساف . نيتسو

 « ةرهاقلا باب ىلع هنيبو ةطمارقلا نيب لاعقلا محتلا لوألا عيب د لهتسم يفو

 ؛هثلاث يف اوقتلاو « هيناث يف اوحارعرمإ مث « يثك ىسأو ةعامج نيقيرفلا نم لتقف

 هيف لتق [ريثك *الاتق | ءلججةاو
 دحألا موي يطمرقلا مزهناو , قلخلا نم هللا ءاش ام

  ًايلاح سيوسلا مزلقلا قيرط ىلع. نمو « ةداوس بهنو لوألا عيبر ثلاث

صم ةنيدم يف يدونو
مثالث هلف هسارب وأ يطمرقلاب ماج نم : ر

 مهرد فلأ ةئا

خو ةعلخ نوسمخو
ىلحم جرس توسم

ثو , اهيباود ىلع 
 * نكاوج ثال

 * ةطمارقلا رابخأ يباتك صوصن نيب افتحلا طظاعتإ يف يزي.رقملا من يف هرظنأ ()

 دس ©
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 رواشو هرمآ يف هتيورو هتركف لمعأف  ةقاط هب هل سيل اذإف هرمأ يف زعملا رظنو

ع ”لف ريغ ةليح هيف سيل : اولاقف هرمأ يف هدنجو هتصاخ نم يأرلا لهأ
 ؛هركس

 لف نأ ىلع رانبد فلأ ةمئام هل اولذبف ؛ حارج نيان ”الإ هتلف ىلع ردقُث سيلو

 اوبرضف « هومظعتساف لاملا ةرثك يف اورظن مث ؛ كلذ ىلإ مهباجأف « هركسع مهل

 لك سأر يف اولعجو « سايكأ يف اهولعجو بهذلاب اهولطو رفص نم ريناند

 « هيلإ لاملا لصو اذإ ردغلا كرتو « ءافولا ىلع هودهاعو هنم اوقثوت اوناك دقو

 ٠ برحلا تبششنو « ناركسعلا فقاوت اذإ هوعبتت نأ هباحصأ

 عمج يف ناكف « هباحصأ هعبتو ًامزهنم حارج نبا ىتلو لاتقلا دتشا املف

 « ةوقلاو راهظتسالا دعب هركسع يف مزهنا دق يطمرقلا هيلإ رظن املف « فششك

 ىتح لاتقلا يف هسفن دهجأو هركسعب ةبراحملاو تانثلا همزأو « هرمأ ف ركيحتو

 «بناج لك نم تالمحلاب هوقهرأ دق اوناكو « ةقاط مهب هل نكي ملو. « صلخت

 مزهن اف هسق ىلع يطمرقلا فاخف « حارج نبا لالفناب ةبراغملا سوفت تيوق دقو

 فلأ ريدقت هنم اورسأو « هيف نمب اورفظف ؛ هركسعم اوبلطو هرثأ اوعبتاف

 كلذو « هورسأ نم قانعأ اوبرضو « هيف امو هداوس اوبهنتاو « لجر ةئامسمخو

 ٠ ةئامثالثو نيكس و ثالث ةنس ناضمر رهش ف

 يف رفعج نب ميهاربإ نب دومحم ايأ دماقلا يطمرقلا بلط يف اودارج مث

 يطمرقلا متو « هيلع هعوجر نم ًافوخ هريس يف لقاثتو هعبتاف لحر فالآ ةرشع

 نم ةفئاط ف اجنملا ابأ ذفتاو « 27تاعرذأ ىلع لزن ىتح همازمنا يف هلاح ىلع

 ) )4)1١ةيروس يف ةيلاحلا اعرد ةنيدم يه ٠

 دم ا # سل



 ةيربلا ف ىطمرقلا لحرو « 2١7 اهيلع ًآيلاو كلذ لبق هنبا ناكو « قشد ىلإ دنحلا

 أ ظب | ركسع مدقم دومحم وبأ لحرو 6 دوعلا هلينو , ءاسحالا هدلب ًايلاط

 ٠ ىطمرقلا لزنم يف تاعرذاب لزنو كاذ هتفرعم دنع 2؟90ةبراغملا
9 

 زعملا قلطأ ثيح ةرهاقلا ىلإ لمحو رسألاب عققو . مصعألا نسحلا بتاك وه )0(
 ٠ ةيونس ةواتأو بهذلا نم ةيمكب يطمرقلا ملسلا ءارش ىلإ لصوت امدعي هحارس

 -١91019« : ةطمارقلا رابخأ رظنآ

 ٠ يقيرفألا لامشلا ىبرب نم مهلج ناك ثيح ةيمطافلا ةفالخلا ركاسع يأ (1؟)



 قشمدل يليقعلا '!بوهوم نب ملاظ ةيالو ركذ
 هللا نيدل زعملا لبق نم ةثامثالثو نيتسو ثالث ةنس يف

 موي يف اهيلع آيلاو قشمد ىلا يليقعلا بوهوم نب ملاظ دئاقلا لصو

 ةبوف بيقع ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس ناضمر رهش نم نولخ رشعل تبسلا

 ترفوتو « اهتلابإ يف هلاح تلثأتو اهتبالو يف هرمأ نكمتو اهلخدف « ىطمرقلا

 هدلوو اجنملا يبأ ىلع هضبق دنع اميسال هتكوش تدتشاو « هتدثعو هتدع

 مملاومأ ذخآو مهسبحو « امهباحصأ نم ةرفاو ةعامج عم يطمرقلا يِبحاص

 ٠ مهلاوحأ قارغتساو

 قشمد ىلا لصو هركذ مدقملا يرصملا ركسعلا مدقم دومحم انأ نأ قفتا

 . 80ةيساسلاب لولو «ةنسلا نم قاشمو رعد نم يب ثالث ءانالثلا موي يف

 ناك امل هلولحب آسنأتسمو «هلوزنب آجهترمو «هب ًارشمتسم رشبتسمو هل ًايقلتم ملاظ جرخف

 ًالاظ نأ مث « اهيلع هلوزنو قشمد د ىلإ يطمرقلا دوع نم فوخلا نم هرعشتسم

 يطمرقلا بحاص اجنملا ابآ هيلا لمحو 0©2ةقورعملا ةكدلا مدقملا دومحم ابأ لزنآ

 ةبراغملا ىلإو هيلا يرقتم ةلمرلا نمير هناك يذلا «؟7ىسلئانلا» فورعملا لقتعملا

 ةرادالا نأ وهدبيو < ىفقملا باتك يف يزيرقملا لوقن ضعب يف بوهرم نبا وه )1(

 ىوقلا تتفتل , ةطمارقلا بناج ىلإ ناك امدعب اهفص ىلإ هتبسك دق ةيمطانلا

 ةطمارقلا دض يبونجلا ماشلا يف ليقع ىوق نم ديفتستلو ةطمارقلل ةدناسملا

 ٠ ةيلحملا ىوقلاو

 ةلحم اهنأ توقاي يفو « آيكلف آدصرم اهب ماقأ نومألا ناك « علا دجسم دنع )7
 : ص 1١925 قشمد 50 7 قشمد مسق - ةريطخلا قالعألا ىظنأ : د نم

 ١1  43اللاخكا نص قسم 53 ةطوق .٠

 ) )9ةساودلا مساب نآلا فرعي « ديزي رهن قوف قشمد صهاظب عضوم ٠ قشمد ةطوغ
 لاخلا ص .

 - 19٠ : ةطمارقلا رابخأ رظنأ



 الصو املفءرصم ىلا امهلمحو بشخن نم صفق يف امهنم دحاو.لك لعجف «كلذب
 يذلا تنأ : يسلبانلل .لاقو هدلوو اجنملا يبأ سبحب رمأ هللا نيدل ”زعملا ىلا
 فرتعاف ؟مورلا يف ًادحاوو ةبراغملا يف تةعست تيمرل مهسأ ةرشع يعم نأ ول تلق
 ٠ بلئصو ًآنبت هدلج يشحو خلسف « هخلسب رمآف « كلذب

 سائلا برطضا هركسع يف قشمد ىلع م”دقملا دومحم وبأ دئاقلا لزن الو

 نم ذخأو « دلبلا يحاون يف داسفلاو ثيعلا يف ةبراغملا يدبأ تدتماو « اوقلقو
 اكجنملا ىبأ ىلع ضبقلا دعب ةطرشلا بحاص ناكوكلاسملاو تاقرطلا يف فداصُمي
 «حئاسملا باحصأ اولتقو « حالسلا ةلمحو ءاغوغلا رهظف « هلثقو اناسنا ذخأ دق
 لفاوقلا ذخأو ىرقلا بهن يف ةبراغملا تعمطو « ماوعلا نم نتفلا بلطي نم رثكو
 مل هنأل هباحصأ طبض نم مدقملا دومحم وبأ دئاقلا نكمتب ملو « دلبلا رهاظ
 ٠ هرجز اولثتما الو هرمأ اولبقي (و ) ملو مهيف هقفني لام هعم نكن

 ملاظ فرع دقو « دلبلا نم جرختسي يذلا ناطلسلا لام ذخأب ملاظ ناكو

 ىلع قيرطلا عطقو.داسفلا 227[ دلبلا ] يف [ رثكف ] ةبراغملا هركت ةيعرلا نأ
 نع كلذ يف اولدعو « باهذلاو ءيجملا نم رافسلا عنتماو « دار 'ولاو را”دثصلا

 شحوتساو اهلهأ نم تلخو « دلبلا ىلاإ اهنم ىرقلا لهأ حزنو « باوصلا جمن

 ٠ هنطابو دلبلا رهاظ

 , ىلعألا فرششلا ناديمو ءاصحلا ناديم : يه نيدايم ةعبرأ قشمد يف ناك (9)
 ٠ 1! : قشمد ةطوغ ٠ رصقلا ناديمو ٠ كباتأآ نبا ناديمو

 هس اة



 سانلا دجوو « 230رمألا ف فشاكي ملو « دلبلا نع عفدلاو حالصلا ديرب هنأ

 موق جرخ مايألا ضعب يف ناك املف « مهيلع يرجي ال ىوكشلاو لاقملل ”ةجح
 تلبقآ دق 2""ةكاجرحلا قيرط يف ةلفاق ةقفرب اورفظف قرطلا نوبلطي ةبراغملا نم
 ممهولمحو: ىلثقلا لهأ ءاحف رقت ةثالث اهنم اولتقو اهوذخأف ؛ ناروح نم

 « مهلجأل راكنالاو لاقملا يف اوغلابو مهيلع سانلا رثكف 2 عماجلا يف مهوحرطو

 اوشحوتساو«مهبولق ترفن وءضعب ىلإ مهضعب سانلا ىشمو«قاوسألا تقلثغو

 ٠ اوفاخو

 يبص عمشس ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم رشع عباسلا نينثالا موي ناك املف

 ناك : لئاق لاقف « ةؤلؤللا ىلإ « ©0ةينيق ىلإ ريفنلا ريفنلا : دعب ىلع حيصب

 (*0تاونقلا يف رةنينلج يف ةيدابلا نمو. ةبراغملا نم موق راهنلا رخآ سمألاب

 دقو برح مهني مقو دقو « دابز نب درول مع نبا ةيدابلا نم ةبراغملا تلتقف

 مع نبا ثافن هل لاقي ةيركسعلا نم لجر جرخف ©0ةيباجلا بابب ةئتفلا تراث
 ؛ةينيقةيحان يف هنكسم ناكو « لجرلا بلط يف دغ نم موقلا رهظف « دومحم يبأل

 )١( ةطمارقلا رابخأ يباتك رظنأ * ءادعلا دمحم ابآ فشاكي مل يأ : 54 ٠

 ةوسكلا نم قرشلا ىلا يهو « قبشمد ةظفاحم يف ةوسكلا ةيحاننآلا ةلجرحلا عبتت (؟)

 ةيروهمجلا يف ةيرادالا تاميسقتلا ٠ / مك 1/ قشمد نعوا /[مك 8م/ اهنع دعبت

 * "١ ص ١954 قشمد ٠ ط « ةيروسلا ةيبرعلا

 ٠ « يومألا عماجلا » هب دارملا حجرملا نم (9)

 ١165 , قشمد ٠ ط قشمد مسق « ةريظحلا قالعألا : ريغصلا بآبلا لباقم تناك (4)
 ء167 : ص

 * مسالا اذه لمحت لازت ام قشمد ةنيدم قطانم سهشآ نم )2(

 هنم « مسالا اذه لمحي لازي ام تاونقلا نم ةبرقم ىلع قشمد يف هناكم فورعم 3(

 ءماشلا بونج يف ةيبرعلا لئابقلا عمجت قطانم ىهشآ « ةيباجلا ىلإ قالطنالا ناك

 نب درو ةفرعم ىلإ دتهأ ملو ء ناروح يف ىون ةدلب نم ةبرقم ىلع نآلا ةيباجلاو
 * 1١81/1 : ركاسع نبال قشمد خيرات رظنأ ٠ اذه دايز

 ب ١١ -



 ةؤلؤل ىلإ ةينبق ضرأ يف مهتلاجرو ممليخ ترشنتاو « هتيب نودبري اوليقاف
 باب دنع نيراصقلاب اورفظف 6 (١)ديدحلا بابو ةيباحلا باب ىلإ تاونقلاو

 اوسسملو « « ريقنلا » : ساتلا حاصف « بايثلا نم مهعم ناك ام اوذخأف « ديدحلا

 اسرق !وعلن ىتنح ةبراغملا تفحزو 6 ةيعرلا عم ملاظ باحصأ 9 4 حالسلا

 دلبلا لهآ مهيلإ رفنف « مهعفادبو مهدوذي نم مهتلباقم يف سيلو دلبل ١ روس نم

 6 رقباكت مظعأ ةبراغملا يف باشنلا اكنو « لاتقلا بشنو ةيحان لك ( ظ ) نم

 نوحاط ىلع اودعصو ةبراغملا فلخ س انلا دنماو ريغصلا بابلا اودصقو

 ران لوأ يعو 6 تقرتحاف اهيف رانلا اوحرطو ةراححلاب مهت ومرت نيدرعشألا

 ةقياضم مهوقياضو ةبراغملا ىلإ ملاظ باحصأو ةيعرلا تفحزو دلبلا يف تحرم

 ًارارتغاو ”الهج مهنم كلذ ناكو « ميهاربا دجسم قوف دوعصلا ىلإ مهوؤجلا

 ىلع اولمحف ةليلق ةمذرش 5 ©2قيشتعلا ناتسر اميبلا وحن ىلعألا قيرطلا ف ناكو

 «ةبراغملا مهتعبنو ؛ ىمرملا فلخ ىلا جرملا نم اومزهناف ملاظ باحصأو, ثادحألا

 ىلع دوقعملا رسجلا دنع فقو ىتح ةرامآلا راد نم جرخ مهتميزه ملاظ ملع املق

 الثل ساناب رسج ىلع هباحصأ نم آموق بترو« 2ديدحلا باب قلغب رمآو ؛ ىدرب

 ىلع هد برض مهرثإ يف ةبراغملاو سانلا مارمنا دهاش املق « سانلا مزهني

 ىلع لمحو « هياحصأ نم ةقرف هعمو رسجلا ربعو « هحمر ىعدتسا مث ؛ هذخف

 , « ريفنلا » نادسملا ف سانلا حاصو «,دلبلا ثادحأ نع مهدرف ةبراغملا لئاوأأ

 4 بوردلا اولخدو 4 سدارمفلا وحن ةنراغملا تءاحو هباحصأو ملاظ مزهناف

 ناينبلا نم كانه ناكو « ؟؟”سيدارفلا يف رانلا اوحرطو حوطسلا اوكلمو

 يتلا ةعلقلاب صاخ نآلا وه » : هلوقب 185/17 : هخيرات يف نكاسع نيا مركذ )١(

 ٠ « دلبلا يبرق تثدحآ

 ٠ اط ركاسع نبال قشمد خيرات « يومألا دجسملل ةيبرغلا ةرانملا تحت ناك 0 7

 . اما 5

 ةرامعلا ةَق ثيح  اهيلإ ب بسن صاخ باي اهل ناك ٠ قشمد هيد لاحم نم ةلحم 0

 . ُّْط نا ردي رداقلا ديعل .لالطألا ةمدانم . امك : 2 قشمد خيرات 3 ايلاح

 قشمد ١11/85 : 0 .

 دس 19



 رهاظب ناك ناكم نسحأ وهو « هلثم “رثي مل ام ءاهبلاو نسحلا يف ةباغلا عيفرلا
 رود ىلع تنآف 7)2ىضاقلا دحسم تغلب ىتح ةقرشم رانلا تدتماو ؛ قشمد

 ةسينكو مساق مامحو ةروخافلا نيب ناكام تفلتأف «ةلق رانلا تذخأو ةفيذح ينبل
 عفتراو « ناديملاو جرملا يف ركسعلا لماكتو سانلا مزهنا نيحو 2”انحوبرم
 ىلا اودتماو « ةراظنلاو ةامرلا نم حطسلا ىلع نم مزهناو « ةبراغملا حايص

 تدصق ملاظ مازهنا اوفرع املف ؛ اورشنتاو « ديدحلا باب اولخدو تاونقلا

 لوجت ثادحألا تلبقأ اهب اولصح املف « هبلط يف 27ةيساّمشلا ةيحان مهليخ

 تاونقلاو ىرغصلاو «؟”ىريكلا ةؤلؤل ف رانلا اوحرطف ةبراغملا عم اهيف
 4 ميظع فوخ ”دشأو لاح ًوسأ ىلع سانلا تابو « ليللا لبقأو *0ةينيقو

 «نيماحفلا برد تقرحأف ؛ ( وك ) ةليللا كلت يف رانلا تنكمتو « لجو مظعأو

 برد تقرحأو « 217ةيواعم دجسم ىلإ ةةبرغم تذخأ مث « نيراصقلا بردو
 نيطاكشملا قاقز ف تذخأ مث ؛ "7يمجعلا مامح ىلإ هلوح امو يقامثسلا

 «قرشملا ةيحان ىلا تغلبو «ءىرغصلاو ىربكلا ةؤئلؤللا يف رانلا تيوقو تاونقلاو
 دق « ديدحلا باب نم مهنكمت تقو يف اوناكو « هعيمج فيصرلا ىلع تناو
 تيوقف « ”فثج نب جفغط نبا رادو ؛ كلام نب ؟*”ورمع راد يف رانلا اوحرط

 )١( قشمد * ط 2 قشمد مسق « دادش نبال ةريطخلا قالعألا يظنا  : 1١921ا1١6 ٠

 مدهو « كلملا ديع نب ديلولا ليق نم يومألا عماجلا ءاني نع .كاسع نبا ثدحت ('؟)
 يتلا ةسينكلا ناكم ديلولا ىراصنلا م مهاطعإو » : لاقف انحوي سم ةسيئك

 ٠ «سيدارفلا يف نينيلا مأ راد ءاذحب مساقلا مامحب فرعت يتلا ةسينكلا ءدجسملا يف

 . 3/١ : قشمد خيرات

 ٠ 7756: قشمد ةطوغ * مدقلا دجسم دتع ()

 ٠ 557 : قشمد ةطوغ ٠ قشمدب ةيلاحلا ينوبلحلا ةلحم يه )ل

 ٠ 78! : قشمد ةطوغ ٠ سيفصلا بايلا لباقم ةينيقلا تناك (6)

 !١١01-٠ :قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا ٠ ايرادو ةزملا قيرط ىلع ةينيق ضرآ نم (1)

 ٠٠" «٠ : قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا - ةبيقعلا ةقطنم. يف (10)

 ” ضف رح ركاسع نيا يظنأ (6)

 دس )99



 ةيلاع ”ةنسلأ ليللا يف اهل رهظو « ةشوقنم فوقس نياطبو باشخأ يف رانلا

 2 عفت رم ”ررش اهل ناك سيدا رفلا 5 تيقل*أ يتلا رانلا كلذكو « ميظع ”ررشو

 قيرطلا ىلإ ىمامحلا راد ءازإب ةملظملاو , ديدحلا باب يف ًاضيأ رانلا اوقلأو

 نبا راد لباقم نيكامسلا ةبحر ىلا اولصوو 2؟1)بهذلا رجح ىلإ ذخآلا

 لخدو « قاقزلا لوخد مهعنم نم ةكيعرلا نم مهيدبأ نيب اودجوو. 2"لتاقم
 نبا راد يف رانلا تبوقو « اهوؤفطأو [ رانلا | اوكردأو ةملظملا ةيعرلا نم موق

 رانلا تذخأ مث « كاحض مامح دح ىلإ نوحاطلا نم اهيلي امو تقرتحاف كلام

 رصق ىلإ اهيل امو جغط نبا راد لوح رودلا نم ناك ام ىلع تنآف ةلبقلا وحن
 ؛ جاجح «؟”رصق ىلع تقتلاو « تيناوحلاو يرفعجلا قوسو "”ةكتاع
 بهذلا رجح نم ةليللا كلت يف موق عمتجاو ناكملا الخ دقو حبصلا قرشأو

 نع ةبراحملا ىلع اولمعو « ديدحلا بابب ةفورعملا ىحاونلاو «©0راقسفلاو

 طئاح اونب دقو الإ هئايضب حابصلا حال امف « رودلا باوبأو ةقزألاو بوردلا
 ٠ جرفلاب هللا ىتأو بابلا اودسو ء ديدحلا باب

 رورسو حرفو 217نفزو ربعلو وهل يف ةليللا كلن يف ةيراغملا تناك دقو

 + هيلع تتأ دقو « هتابنج يف لمعت رانلا ىلا نورظني « مهودع نم دلبلا ذخأب

 نم ريثك لوقع تراح دقو « ركسعلا لوزن نورظن حطسلا اودعصو « ناديا

 )١( ةعلقلا يقرش نآلا ةينورصعلا ثيح تناك بهذلا رجح ةلحم نأ دقتعملا نم ٠

 قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا :9"١7 *

 « ةرفوتملا رداصملا يف اهيلع فقأ مل )0س

 ةطوغ ٠ « ةكتاع ربق » نآلا هيلع قلطي ةيباجلا باب جراخ نآلا قشمد ءايحآ نم (')
 ٠ #”هال_ 7025: قشمد

 ٠ ناورم نب كلملا دبع نب جاجحلا ىلإ تبسن ةيباجلا باب نهاظ يف ةريبك ةلحم (4)
 ٠ 788 ل 78! : قشمد ةطوغ

 «57 : قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا * يلاحلا اشاب تحدم قوس هنأ دقتعملا نم (6)

 + ريثألا نبال ةياهنلا ٠ عفدلاو بعللا : نقزلا (1)

 اس 4



 هركسعلا ردحنا « حطسلا ىلع ناك نم ةيدابدلا ترظن املف ءفوخلا نم سانلا

 حالسلاب جورخلا اورداب ريفنلا سانلا عمس املف « ريفنلاب تاوصألا تلع دقو

 سافو اصعو ( ظ ٠ ) ةبرح لثمب موق جرخو اهتالآو برحلا ددعو « ماتلا

 دئاقلا لزنو « لاتقلا يف سانلا دتشاو « ةراجح اهيلع رمحو « عالقمو ءاسكو

 رتدش يف سانلا حبصأو ةميخ ناديملا يف برضف « هركسع ف دومحم وبأ
 قلخلا مهعبت دقو « دلبلا نم اورهظو 07١2[فارشألا عمتجاو] ةلئاه ةيلبو « ةميظع

 ركسعنم اوبرق املف «جرفلا ىلاعت هللانم نوبلطي نيروتسملاو رابخألانم ريثكلا

 دلبلا فارشأ : مهل ليقف «كانه ليخ حايصلا نم ترفنف «مهنم رفن حاص ةبراغملا

 ؛« هيلع اوملسو « هيدل اورضح املق مهل نذأف « دئاقلا ىلإ لوصولا نوديري

 اوكشف ؟ مكب ءاج يذلا امو مكناح ام : لاقو مهب ؟شبو « مهيلع درلا نسحأ

 ؛ هب اوفطلو هل اولذو اوعضخو « مهل ةقياضملاو « مهب رارضإلاو « مهلاوحأ هيلإ

 بالكلا ءالؤه ”درأل تلزن امنإو « مكلاتقل ناكملا اذه يف تلزن ام : لاقف

 هل اوعدو اوركشف « ةيعر لاتق رثوأ امو ب هباحصأ ينعي  مكنع نيدسفملا

 هتيخ ىلإ اوؤاجو « هنم هوعمس امب نيرشبتسم هلع اوفرصناو « هيلع اونثأو

 دليلا ةيراغملا تلخدو « مهنع لجولاو فوخلا فخ دقو هباحصأب اوطلتخاو

 ٠ هلزنم ةكدلا ىلإ هركسع يف دومحم وبأ دئاقلا داعو « مهجما وح ءاضقل

 درمشك نبا هل لاقي رخآلاو يبرغملا ةزمح امهل لاقي نيلجرل ةطرشلا ىلوو

 يهالملاب دلبلا يف افاطف ةلاجرلاو ليخلا نم ريثك عمج يف الخدف « ةيديشخالا نم
 ددعلاب لاجرلا نم ةعامج ليللا يف فاطو « ةطرشلا سلجم ف اسلجو « نفزلاو

اسفلا كناري نمم حالسلاو
3 ثادق بوردلا فيئاطلا كلحوو « نئملا ةراثاو د

 ع 

 ميوقت هيف نيترصاحلا نيب تبثآ ام لعلو ٠ لصألاب طقس دوجو ردقملا نم )١(
 ٠ حاضياو

 هس 6 ب



 املق « هردص هل قاضو هيلع رمألا اذه “قشف دومحم يبأ دمئاقلا ىلإ كلذ اكشف

 202© ىلصملا رسج ىلع نيلماحملا ةيحان ف فئاطلا زاتجا ىلايللا ضعب يف ناك
 برد دجوف « عنغلا (9قوس ىلإ لصوو « رفاو. عمج يف ريغصلا باب ديري
 هتارو ىلا داعو « هلجأل بضغو « هيلع كلذ مظعف ؛ ًادودسم منعلا قوس

 : لاقف « دومحم ىبأ ىلإ اكشف ©)نيطاتطبلا ةيحان نم لخد ىتح ًائفكنم

 هسلجم يف لاوقألا ترثكو « فالخلاو نايصعلا نم هيلع مه ام ىلع موقلا نإ
 ىعدتساو « ةسايس نسح الو ديمح رييدت الو ديدس يأر بحاص نكي ملو
 : لاقو « مهل لوقلا ظلغأو يهدعوتف هيلع اولخدف ( و ٠١ ) هيلإ دلبلا خياشم
 : اولاقف « نايصعلاو فالخلا ىلع نوميقم منتاف ”الإو بابلا اذه حتتفمي مل نإ
 ثيحب هدس ناك امنإو « فالخ الو نايصعل بابلا اذه دسم مل دئاقلا اهأ

 ةراثإ رثون نمو داسفلا لهأ نم هرثؤي الو دماقلا هملعي ال نم هنم لخدب ال
 نبكرأل بايلا اذه حتتفي مل نإو مايأ ةئالك مكتلهمأ دق : لاقف « دانعلاو ةنتملا

 هفلاخن الو كرمآ عيطن نحن : اولاقف « هيف هفداصأ نم لك نلتقألو هنقرحألو هيلإ
 ٠ كلذ تبوصتسا اذإ

 ةلهج نوسوسي فيك نوملعي الو مهرمأ يف نيريحتم هدنع نم اوجرخو
 ة"رشلا لهآ مهيلا عمتج :جاو , ريغصلا باب ىلإ اوراصف « ناطلسلا رومأو سانلا

 مهب اوطاحأو « ثادحألا راكطتش سأر دوراملاب فورعملا مميفو « مهريغو

 دس بيس لومحم يبأ دئاقلا نم هوعمس ام مهيلع اوداعأف مهلاح نع مهولأسو

 « دلبلا برخنف ”الوأ ىرج ام لثم يرجي الو حتتفب : مهضعب لاقف « بابلا

 نباو نكاسع نبا دنع دجأ ملو  ناديملا ةلحم جراخ نم قشمد يلبق ىلصملا )١(
 - 989 : لالطألا ةمدانم رظنأ * هتاكم ددحاأف ىلصملا رسجل آركذ دادش

 ىلع ناك قوسلا اذه نأ ١١55 ٠ : قشمد مسق سب ةريطخلا قالعألا نم لدتسي (؟)

 < نسيفصلا باب نم ةيرقم
 ٠ ةيحانلا هذهل ىكذ ىلع فقآ مل (6)

 اس لك



 بابلا اذه حتفت نحن : خياشملا تلاقف « دضلاب حالسلا باحصأ نم موق لاقو
 متنك ةنتف هنم ثراث وأ « مهريغو ةبراغملا لوخد دنع هوركم رمأ ىرج نإو

 كاذ خياشملا دهاش املف « مهتقو نم هوحتف مهنإ مث « هببسو كلذ لصأ منتأ

 لهأ لاق امو « دومحم وبأ لاق ام : ,ضعبل مهضعب لاقو « نيقيرفلا نيب ؛ اوراح

 اونوكتف ةيراغملا نم نوكي ًارمأ نمأل انسلو « مكرمأب بابلا حتف دقو « هرشلا

 اميف يأرلا اولمعأو « نيقيرفلا ةمثال نم صالخلا يف اوركفف « هيف ببسلا منتأ

 ًاريبدتو ًاديدس ًايأر مهنم كلذ ناكو «هدسب مهرمأت نأ باوصلا : اولاقو « مهنيب

 ةعزانم ةرشلا لهأ نم لجرو ةبراغملا رباكأ نم لجر نيب ىرجو [2١١ آميلس ]
 يبرغملا برضو هفيس يدلبلا عفرف « هيلع بلغي نأ يبرغملا دارأ يبص ببسب

 تيناوح تقلغو « دلبلا برطضاو رمألا ظئلغف « لقبلا "قوس يف هلتقف
 ةكححلا خياشملا تدجو كلذ دنعف « لوتقملا ببسب ركسعلا راثو « قاوسألا

 حالسلا ق”رضفءدومحم يبأ دئاقلا ىلا ربخلا ىهنتاوءثداحلا اذهل بابلا ”دس يف
 ديرب ًاردحنم ركسعلا حبصأو « ةبراحملل اويهأتو دلبلا لهأ راثو « هباحصأ يف

 دادعتسالاو « حالسلا قيرفت ملعلا ممهدنع ناكو ) ظاأ» ( « ريغصلا باب

 مهتيناوح سانلا حتفو « راهنلا عفترا نيح ىلا اوزرتحاف «سانلا ظكقيتف «برحلل

 دصق نأ هباحصأو وه فرع دق ثادحألا سأر دوراملا نياب فورعملا ناكو

 تعفتراو « « ريفنلا » سانلا حاصو « ؟9مهلجأل ريغصلا باب ركسعلا

 رسحلا اوربعو <47: باودلا قوس يف اورشنتاو « ةلاجرلا تمدقتو تاوصألا

 نودهاش رباقملاو قيرطلا يف اورشنتاو ءرسجلا <يلبق نوحاطلا يف رانلا اوحرطو

 . ىنعملاب يفي نيترصاح نيب هتعضو ام لعلو « ةملك رادقم . لصألا يف غارف قلل
 ٠١ ٠ : قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا ٠ 17/17 : قشمد خيرات لظنأ (5)

 ثادحألا لوح يسن القلا نبا اهدرويس ىرخأ رابخأو .ليخلا اذه نم صلختسي )( 

 ةياثمب وأ قشمد ثادحأ ىوقل عمجت د ةدعاقب هبشأ تناك ريغصلا بابلا ةقطنم نأ

 ٠ مهل ةنكث
 « ١682 : قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا رظنأ (5)

 قشمد خيرات كو هس ا! ب



 معقوو رباقملا يف ةيعرلاو ثادحألا تدتماو ؛ رضخلا دجسم دنع ركود يف رانلا

 نم ظقيتسي امأ : حباص مهيف حاصف « ةلفغ يف اوناكو ؛ قاوسألا يف « ريفنلا

 سانلا ىحضأو قاوسألا تيئاوح تقلغف « *دقار وه نم هبتني امأ ؛ لفاغ وه

 بارحم يف دومحم وبأ دئاقلا لزنو [|)١© مدقو | قاس ىلع ءالبلا راعشتسا نم

 دمئاقلا ىلإ دلبلا خباشم تعمتجاف « رباقملا يف تةرشتنم هتلاجر تناكو ىلصملا

 فيرشلا مهيف ناكو « ريغصلا باب ىلع ةيراحملاو « ةيباحلا باب نم دومحم يبأ

 دئاقلا اهبأ هللا هللا : هل لاقف ؛ يولعلا يقيقعلا ماشه يبأ نب دمحأ مساقلا وبأ

 كسمأ نأ ىلإ هب فطلنو هل عضخي لزي ملو « لاجرلا ءايقتأو لافطألاو مرحلا يف
 ءاعب رألا موي يف ةكدلاب هميخم ىلإ هركسعب ًائفكنم داعو « رددرتم رلاؤس دعب

 لخدو « لاتقلا نع فكو ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس ةجحلا يذ نم نيضم تسل

 تحرطو « تاهجلاو عايضلا رئاس يف داسفلا رشنتاو « دلبلا ىلإ رظنلا بحاص

 ”ينفو فوخلا مظعو « رانلا تدتشاو ةنتفلا تراثو « تاراحلاو نكامألا يف رانلا

 « لوألا عيبرو رفص ةدم ةلصتم برحلا لزت ملو « نيقيرفلا نم ريثكلا ددعلا

 ةماصمصلا نب شيج يل*ونآ ىلإ ةعداوملاو ةحلااصملا تررقتوءرخآلا عيبر ضعبو

 نيتسو ثالث ةنس يف هركذ مدقملا دومحم يبأ دئاقلا هلاخ لبق نم دلبلا

 ٠ هتبالو نع يليقعلا بوهوم نب ملاظ دئاقلا فرصو « ةئامثالثو

 )١( قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ ٠

 مث ) : نانس نب تباث كذو . ةئامئالثو نيتسو عبرأو ةنس ةحلاصملا تناك (9)
 دنشيلا نم ملاظ جارخا ىلع دومحم يبأ دئاقلاو نييقشمدلا نيب يآ,رلا يقتسا

 ىلإ مدق » ناكو « دومحم يبأ تخأ نبا وهو « ةماصمصلا نب شيج هفلخيو

 رفعج نب ميهاربا دومحم يبآ هلاخ عم جرخو « نعملا عم اهيلإ مدق نميف ةرهاقلا
 خيرات ىلا لخدم * 56 518 : ةطمارقلا رابخآ ىظنأ ١. « ماشلا ىلا حالف نبا

 1 1 ش ش « "486 : ةيبيلصلا بورحلا

 ب الكاس



 كلذ يف لاحلا حرش

 مدقم دومحم يبأ دئاقلاو قشم - د لهأ نيب ةعداوملاو حلصلا رقتسا أمل ْ

 ءدومخلا ضعب ةنتفلا ران تدمخو « هحرش مدقت ام ىلع يزعم لا يرصملا ركسعلا

 تنامطاو دلبلا لهأ سوفت تنكسو دوكرلا (و ١١ ) ضعب اهحبر تدكو

 هدنع هاجر ال < ةلصتملا ةنتفلاب اهنم ثعشت ام ”ملو اهتئامحو قشمد ةنالو 2

 لزنو يلاو اهلخدف « ةماهشلاو ةضهنلا نم هيف هردقو « ةمارصلاو ةيافكلا نم

 تثاعف سيدارفلاب ةبراغملا ركسع نم ةفئاط تربع مايألا نم موي ناك املف
 « نيئيفقثلا رصق ىلإ اوراصو « مهنم هوقحل نم اولتقو اهيلع سانلا راثف ؛ هيف

 « هيف مهل ناك ام اوبهتناف هباحصأ يف يلاولا ةماصمصلا نبا شيج مهنم برهف

 سبكو « دلبلا نم ةهج دصقو « ريثك عمج يف ركسعلا نم اردحنم دئاقلا حبصأو

 هيف راتلا حرطو مهسوؤر ذخآف هلهأ نم ”ةعبرأ هيف دجوو ملس دق ناك ًاعضوم

 ةفيقس هل لاقي عضوم يف ةءرشلا لهأ نإ : دومحم وبأ دئاقلا لاقو « قرتحاف

 ريغصلا 29بابلا ةيحان نم مهدصقف « دلبلا يلبق ناسيك باب نم بيرقانج

 رمألا ظاغ دقو « لاتق دشأ ةيعرلاو ثادحألا مهتلتاقف « ريفنلا » مقوف « رباقملاو

 لوأ ذنم مهنيي رشلاو ةنتفلا تبشنو « هب نورفظي نم سوؤر ذخأ يف مهيلع

 « ليللا لبقأ نأ ىلا مويلا كلذ ضايب مهنيب برحلا تبشنو ؛ ىلوا يدامج

 اعلقلا عقوم ثيح « قشمد لاحم نم ةلحم ناك نييفقثلا رصق نآ حجرألا ىلع )1(

 يف ماكحلا روصق * 767/1 : ركاسع نبا رظنا * ةين ورصعلا نم ءزج عم مويلا

 )"8 1! م ةيرثألا تايلوحلا ةلجم يف رشن يواحير رداقلا دبعل لاقم قشمد

 ء #5 87 : ص



 «سوفنلا تفعضو «لزانملا تبرخو « مهلجوو هلهأف وخ دتشاو دلبلا برطضاف ظ
 «ءارشلاو عيبلا لطبو « تاقرطلاو كلاسملا فوخلاب تدتساو « داوملا تعطقناو

 ىلع سانلا ءافعض تامو « تامامحلاو ينقلا سانلا مدعو ؛ دلبلا نع ءاملا عطقو
 تهنتاو « تاهجلا رثكأ ف دربلاو عوجلا نم ريثكلا قلخلا كلهو « تاقرطلا
 يف ةئتفلا هذه بيقع مداخلا ناتير دماقلا ةبالو تددجت نأ ىلإ كلذ يف لاحلا

 ٠ ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس ةيقب

 - كلذ يف رمألا حرش
 نم قشمد لهأ ىلع يرجب امب هللا نيدل زعملا ىلإ يهتنت رابخألا تناك دق

 عطقو ؛ كلاسملا ةفاخإو « بلسلاو لنقلاو بهنلاو « لزانملا قارحإو ؛ بورحلا

 فك نم نكمتي ال يرصملا شيجلا ىلع مدقملا دومحم ابأ دئاقلا نأو « تاقرطلا

 كلذلو « دانعلاو ثيعلا لهأ نم رشلا دصقب نمل ( ظ ١١ ) عنملاو داسفلا لهأ
 ترئاوتو هيلإ كلذب ءابنألا تفدارتو « تاهجلا تلئثخاو « لامعألا تيرخ دقف

 « هعشتساو هربكأو ؛ كلذ لثم رارمتسا ركتأف « هيلع لاحلا ةيلحب رابخألا

 ةدهاشمل « قشمد ىلا ريسملاب هرمأي سلبارط ىلاو مداخلا نائير دئاقلا ىلإ بتكو
 دئاقلا فرصب نأو « اهيف رمألا ةقيقحب ةعلاطملاو « اهلهأ رومأ فشكو « اهلاح

 لصوو« سلبارط نم راسو « كلذ يف رمألا نائبر دماقلا لثتماف ؛ اهنع دومحم بأ

 ىلا مدقتو « اهب ةيعرلا رومأو اهلهأ لاوحأ فشكو اهدهاشف « قشمد ىلإ

 ةفيفخ ةدع يف ةلمرلا ىلا قشمد نع لحرف ؛ اهنع ءافكت الاب دومحم يبأ دئاقلا

 ذاعتو هريدقتو هللا ءاضقب كلذ ناكو «ناّبر دماقلا عم رثكألا يقبوو « هركسسع نم

 يكرتلانيكتفلا روصنم يبأ ةبالو تددجت نأ ىلإ كلذ يف مايألا تدامتو ؛ همكح

 ٠ 20لصاولا يهيوبلا يزعملا

 ٠ قارعلا نم لصاولا ()
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 ةثامثالث ونيتسو('!عيرأةنس ةيقب يف قشمدل يزعملا ١نيكتفلأ ةيالو

 كلذ يف ببسلا حرشو اهدعب امو

 ةيلوت يف مداخلا 2)يزعملا نابر دماقلا رمأ هيلع ىرج ام ركذ ىضم دق
 « اهب بورحلا لاصتاو « اهيف ةثداحلا نتفلا رمأ نم هدهاش امو « قشمد رمأ

 « كلذ دعب اهلالتخا حالصإ كرادتو اهلاوحأ ديدست يف رظنلا نم هدمتعا امو

 دادغب نم رابخألا هب ترصانن ام لاحلا هذه قفاوو « اهب نم سوفن نيكستو

 بجاحلا نايصع نم ناك امو. كارتألاو. مليدلا نيب عئاقولاو نتفلا دادتشا نم

 هلودلا زعم هالوم نبا رايتخب ةلودلا زع ىلع كارتألا مدقم يزعملا نيكتكلبشس
 روكذملا نيكتكبتس بجاحلا توم نم ثدح امو ؛ يمطدلا هبوب نب نيسحلا يبأ

 يزعملا نيكتفلا روصنم يبأ بجاحلا ىلإ كارنألا, ىلع مدقتلا يف رمألا درو

 مهداصتقاو « لامعألا يف هلعف ليمجو هدادس ىلا مهتوكسل 6 مهيلع ةسائرلاو

 ٠ دادغبب دانجألا سوفت تنكسو « ةنتفلا ةرئاث دامخإ يف هيلع مهدامتعاو

 عيطملا علخب رايخألا تدرو ةئامثالثو نيتسو ثالث ةنس نم ةدعقلا يذ فو

 ماقأو « كارتألاو مليدلا نيب ةنتفلا دادتشا دنع هلل عئاطلا هدلو فالختساو هلل

 « ثداوحلا تلصتاو ةنتفلا تراث مث « ”ةفيفخ ”ةهرب لاحلا (و ٠؟ ) هذه ىلع

 ,نيكتفلا « نيكتفب « نيكتْفه اهنم : ةقلتخم لاكشأب رداصملا يف مسالا اذه مسر دري (1)
 نم ةالدي فلآ لوقلا زوجيو « دلج دبع يأ نيكت بلأ » وه حيحصلاو « نيكتبلأ

 تافل ناويد رظنا ٠ ةيكرتلا نع ةبرعملا ءامسألا يف ءاوس ءافلاو ءابلاف بلأ

 ٠887 143/1 :ه #1 : ةناتسآلا ٠ ط ٠ يرفشاكلا دومحم فيلأت « كرتلا
 ٠ 564 55 : ةطمارقلا رابخأ رظنا ء حضاو أطخ وهو ثالث لصألا يف (1)

 امأو « يهيوبلا ةلودلا نعم ىلإ ةبسنف لوألا امأ « يزعملا نايريو يزعملا .نيكتفلا (19)

 ٠ يمطافلا للا نيدل نعملا ىلا ةبسنف يناثلا

 كك لا



 رةقرفيف دادغب نع لاصفتالانيكتفلا بجاحلل بجوأ دحىلإ كلذ يف رمألا دازو
 لصوو « ناملغلا 2؟2)نيخارط نم سراف ةئامثالث زهانت كارتألا نم ةرفاو

 امايأ اهب ماقأف « تعدو كلذ تبجوأ يتلا بابسألل صممح ةيحان ىلإ الوأ
 يف امهحرش مدقملا لاحلا ىلع اهب ثادحألاو قشمد ىلا اهنم راسو « لئالق

 امهخويش هيلإ جرخو « اهرهاظب لزنف « اهيف مكحتلاو اهيلع ةبلغلاو اهكشامت
 ف رظنلاو « مهدنع ةماقآلا هولأسو « هب رورسلا اورهظأو هومدخو اهفارشأآو

 « مهنم مهيلع ةهجوتملا ةكذألا عفدو « مهنيب د نيدلا ثادحألا فكو « مهلاوحأ

 قيثاوملاو ةدك ملا نام.ألاب هئم اوقثوتو مهنم قلك قكون نأ دعب كلذ ىلإ مهباجاف

 داسفلا لهأ عمقو ةريسلا نسحأو دلملا لخدو « ةدعاسملاو ةعاطلا ىلع ةددشملا

 هب حلصو « رودصلا يف ةبيه هل تماقو « دانعلاو ثيعلا يوذ ”بتصنع ”لذأو

 لصتيي امو دلبلا داوس ىلع تلوتسا دق برعلا تناكو ء رومألا نم ادساف ناك ام
 هتماهشو هتعاجش نم مهل رهظو « مهنم :م ًاريثك لتقو « مهب عقوأو و مهدصقف « هب

 ىلع لوزتلاو هتعاطب ناعذالا ىلإ مهاعد ام هتلمجو هتهج يف نم سفن ةوقو

 عاجتراو « ةميدقلا تاعاطقالا ءاضمإ ريرقتب رمأو هتراشإب لمعلاو « همكتح
 معنأو « لامعألا يف لامعلا بيترت يف ةسايسلاو ريبدتلا نسحأو ؛ كلذ ىوس ام

 يف همدق تتبثو « رمألا هل ماقتساف « لالغتسالا هوجوو لاملا باوبأ ف رظنلا

 ٠ هرظ ىلإ قشم د لهأ نكسو « ةيالولا

 هبومتلاو ةجمادملاو ةطلاغملاو ةاجادملا ليمس ىلع ةبتاكم زعملا بتاكو

 «هيهذمب ءاضترالاو هل دامحالاب هباجأف ء هرماوأل ةعاطلاو هل دايقتالاو

 هنآلو ىلإ هديعبو ؛ هسفنل هيفطصبو هدهاشبل « هترضح ىلا هل ءاعدتسالاو

 هيلإ هسفن تنكس الو ؛ كلذ ىلإ قثب » ملف « اف'رشم ”ىلوثم امركم كلذ دعب

 ٠ هيلع هثعب ام ىلإ ةباجإلا نم عنتماو

 ىلا نيكتفلا لصوو , "47 5:19418)  ةرهاقلا - ط . هيوكسمل ممألا

 لسا 0



 ةمحر ىلإ راصو هبجحن اهيف ىضق يتلا ةلعلا لتعا هللا نيدل زعملا نأ قفاوو

 سمخ هرمعو « !'ةيدهملاب هدلوم ناكو ةئامئالثو نيتسو سمخ ةنس يف هبر

 ( ظ ١١ ) ةرشع عسن ةنس هدلومو « ةنس نوعبرأو
 يف همايأ ةدمو « ةئامالثو

 رصنب » همتاخ شقنو « دلو مأ همأو رهشأ ةتسو ةنس نورثعو ثالث ةفالخلا

 ىلع ابراج اعاجش كالضاف ًالاع ناكو : « ميمت وبأ مامإلا رصتنب ميلعلا زيزعلا

 رهاظتو كلذ نع لدع مث « ©"ةيعرلا فاصناو ةريسلا نسح يف هببأ جاهنم

 نالعالا يف مهل نذأو هيبأ مايأ يف ةاع'دلا نم آيقاب ناك نم درو « نطابلا ملعب

 ماقو « ”برغلا نم جرخ نأ ىلإ هيف طرفتم ريغ كلذ نع لزب ملو « مهيهذمب

 موي هيدهملاب هدولوم « هللاب زيزعلا روصنم وبأ رازت هدلو هدعب نم هيصنم ف

 ٠ هئامثالثو نيعب رأو عبرأ ةنس مرحملا نم رشع عيارلا سيمخلا

 رهوج دئاقلا عم آريثك ؟ركسع هيلإ زهج نيكتفلأ بجاحلا لاح فرع امو

 جورخ قئفناو « هعضوم ِق حورشم وه ام ىلع امهنس رمألا يرحمو « يزعملا

 ءيطاش ىلع م 111 / ه ٠٠" ةنس يدهملا اهانب ةيسنوتلا ةيروهمجلاب ةفورعم (0)

 ةئيهك ىبلاب ةلصتم ةريزجب » هبشأ لصألاب اهضرأو , طسوتملا ضيبألا حبلا
ىتحو عبارلا نرقلا ذنم يسايعلا رصعلا يباتك رظنا « « دنزب لصتم فك

 

 * 111-758: 7! : ص 2194817 قشمد ٠ لع « دادغب طوقس

 برقتلاب رهاظتو يوعدلا طاشنلا فقوأ ليعامسا روصنملا نأ رداصملا ضعب ددرت (19)

 ٠ يجراخلا داديك نب دلخم ديزي يبأ ةروثل هيدصت ءانثأ كلذو ةنسلا لهأ ىلإ

 ' يطمرقلا رطخلل تضرعت امدعب رصم ىلإ سنوت نم زعملا مودق اذهب ديري ()

 اهانعم ةينمرأ ةظفل قيقشمش ةظفلو ل0111 12718215668 روطاربيمالا وه )ل

 تناك يتلا سوسرط لهأ مدقم تايزلا نبا ناكو ء( 8-9475 ) ريصقلا

طلا ةيغب هباتك نم ىلوألا ةدلجملا يف ميدعلا نبا درفأ دقو 2 ريوغثلا ندم مظعأ
 بل

 نامثع يبأ نع اهلقن داوم هيف ام مهأ « سوسرط ةنيدم لوح اصاخ "الصف

 سوسرطو « روغثلا ريس باتك بحاص ( سماغلا نرقلا علطم يف ت ) يسوسرطلا

 يف 2« ةيبرعلا نونقتي برع اهناكس ةيبلاغو ةيكرتلا دودحلا لخاد ةمئاق نآلا

 ٠ يسابعلا نومأملا ةفيلغلا نفد اهدجسم بارحم



 هتعام يف لوخدلاو هتحلاصم ىلإ ةرورضلا تابزلا نب ركب ابأ تعدو اهرثكأ
 ةدع تلعفو « هتمدخ يف روغثلاو سوس<رط لهأ نم ةرفاو ةدع يف ريسملاو
 اهحتتفاو صمح ىسلع قيقشمسشلا نبا لون املف « كلذ لثم برعلا نوطب نم
 ىلا تابزلا نبا بتكو « ق قشمد دصق دارأو « اهكلمو كبلعب ٠ ىلإ اهنع لقتناو
 ىلع نوردقي ال مهنأو « مورلا كتلمتم ةوق مهفرعتب قشمد لهأو نيكتنفلا
 لوزنلاو هتعاط ف لوخدلاب مهيلع ريشيو « هتبراحم نم نونكمتي الو ؛ هتمواقم

 هيف نأ اوملعو « كلذ ىلإ دلبلا لهأو نيكتفلا ىفصأو « هتراشإ مكح ىلع
 ” ه اونمأيو « ةمالسلا فنك يف اوحبصيل هب هنوفكتسي ام اوررقو « ةحلصملا
 اميف هيلإ رمألا "درو ةراشالا لوبقب هيلإ بتكو « مهيلإ ةلصاولا ركاسعلا
 «مورلا كلمتم ىلإ تايزلا نبا لخدف « هبوصناسبو هارب امب هيف لمعلاو « هريدي
 هموري ام ىلإ كلملل دايقنإلاب قشمد لهأو نيكتفلأ بتك تدرو دق : هل لاقو
 ةفأرلا ع نسحو « هنامأ اولأسو مهدلب نع جارخلا نم نم هيلإ هلمح مسربو « مهنم

 مهسوفت ىلع مهنامياب ”ترمأو « مهتعام تلبق دق : هل لاقف « مهنع ةاماحملاو
 نبا ©22ذفنآو « نامألاب آبيلص مهيلإ ذفتأو « ج جارخلاب مهنم تيضرو ؛مهلاومأو
 ( و ١ ) هوجو نم ناكو « هبحاص يقشمدلاب فورعملا عم مهيلإ تابزلا
 ليمجو ةرافسلا نسح نع دئازلا ركشلاو ماركالاو ةرسملاب هوقلتف « نيسوسرطلا
 يف جرخف كلملا يقلتل جورخلاب نيكشفلأ ىلع تابزلا نبا راشأو ؛« ةطاسولا
 فارشأسحيصتساو « ةئيهو بيترت لضفأو « ِر ةدئعو يز نسحأ يف رمالغ ةئئامثالث

 نم هب مهبطاخ اميف نييقشمدلاو همركأو هيلع لبقأف هيقلو « هخويشو دلبلا

 تايزلا نبا طسوتو « ةياعرلا يضرمو ةيانعلا ديكو نم هب مهلماعو ؛ ليمجلا
 . مهرد فلأ ةئام ريرقت ىلع مهنيبو هنيب ام

 عم قفتي الو « ةرابعلا راركت ديفي اذهو ٠ بيلصلا يأ « هذفنأف » : لصألا يف )1

 ٠ باوصلا وه هانتيثأ ام لعلو « هتيقبو سبخلا قايس
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 لزنو امهيلإ لصو املف « اهتدهاشمل قشمد ىلإ 21)قيقشمشلا نبا راسو
 نع ةيذألا فكب هباحصأ ىلإ مدقتو « اهداوس نم هآر ام نسحتسا اهرهاظ
 دلبلا ىلإ خويشلاو نيكتفلا لخدو « اهلمع نم ءيشل ضارتعإلا كرتو « اهلهأ

 : اهلثمب هلثم مادخُم ىتلا تافطالملا ليصحتو « اهعمجو ةعيطقلا طيسقتل
 نيكتفلأ جرخو « هرركدب يف هل ررقملا لالا لصحو « هلمح زاج ام هيلإ اولمحو

 « هيدي نيب حامرلاب نودراطتي نويسوسرطلاو بكار هدجوف هتمدخ ةدواعم هيلإ
 لاحلا تناك دقو « هيقلتب تايزلا نبا ىلإ مدقت هبكوم قيقشمشلا نبا دهاش املف

 مظعتلا يف ةدايزلاو هل للذتلاب هاصوو هاقلتف تايزلا نباو نيكتفلا نيب تدكأت

 لجرتو « هب راشأ ام نيكتفلأ لعفف « هيلع قفني كلذ نأ هملعأو هيلإ برقتلاو « هل

 رسف « ًارارم ضرألا اولبقو « هنم مهبرق دنع « تابزلا نباو « هباحصأو وه هل

 هلاح نع هلأسو « نيكتفلأ ىلإ دنسأو اوبكرف « بوكرلاب مهرمأو كلذب كلملا

 بعلف « ناسرفلا بحتي اسراف كلملا ناكو « هيف ”ةجح هعجرتسا اباوج هباجاف
 نيكتتفلا ةيسورف نم دهاشو « هنم هنسحتسا ًابعل هيدد نيب تايزلا نياو نيكتشملا

 حتفلا ذنم ماشلا دالب قامعأ يف لغوت يطن نيب شيج لوأ روطاربمالا اذه داق )1١(

 نع ةينيمرأ كلم ثلاثلا توشأ ىلإ اهب ثعب ةلاسر يف ثدحت دقو « يمالسالا

 سدقلا لالتحا دارأ هنأ كلذ ء ةتحب ةيبيلص فادهأ اهنأ نيبف هتلمح فادهأ

 نيملسملا دوجو الول » : لاق امك نكل , نيملسملا نم اهريرحت دارأ هرييعت بسح وأ

 تيب انلخدل ةيلحاسلا عالقلا يف مهماصتعا الولو كانه نوشيعي نيذلا ةبراغملا
 دييعس نب ىيحي ثدحتو اذه * « ةسدقملا نكامألا يف برلل انيلصو سدقملا

 عطاق ) هنأ صف قشمد ىلإ هلوصوو يطن زيبلا روطارزيمالا ةلمح نع يكاطنألا

 ًاباتك كلذب مهيلع بتكو , ماع لك يف هيلإ اهنولمحي رانيد فلآ نيتس ىلع اهله]
 نيكتفلأ جورخ ىعدتساو « ةنيهر مهنم ةعامج ذخأو , فارثشألا طوطخ دذخأو

 رطقأو ًادرفم ًابريضم هل برضو « كلملا همركأف نابلغ ةعبرأ يف جرخف هيلإ
 قشمد لهأ طوطخ هب ذخأ ام هل بهوو كلملا هيلع علخف ةليللا كلت يف هدنع

 يظتا * « ماجلو جرسي سرف ىلع هلمحو «, نئاهرلا ًاضيأ قلطأو لاملا نم

 * ١542-١51 : ص ١505 : توريب ٠ ط يكاطنألا ديعس نب ىيحي خيرات

 ادنك  فييلزاف ]٠١* فيلأت ( ةيزيلكنالاب ) ةيطن زيبلا ةيروطاربمالا خيرات
 ءال ١س 3"*هثرمل : 1561
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 نبا ىلإ كلم ا تفتلاو « لعفف هب درفتلاو بعللا يف ةدايزلاب هيلإ مدقتف « هبجعأ ام
 هتدهاش ام ينبجعأ دقو ”بيحن ”مالغ اذه : لاقو « نيتفلأ ىلع ىنثآف تايزلا

 لبقو لجرتف « نيكتفلا تايزلا نبا ملعأف ؛ هلاوحأ عيمجو هلاعفأ نسح يف هنم

 نأ هفارع : تابزلا نبال لاقو بكرف بوكرلاب هرمأف « هل اعدو هركشو ضرألا
 ركشلاو لجرتلا نيكتفلآ داعأف « هنم هبلط كرتوجارخلا هل بهو دق 227 يكلم

 ىريو بعلي هريسم ءانثأ هعم نيكتفلاو هطالب ىلإ كلملا داعو « ءاعدلاو ( ظ ٠١

 ؛ هيلع علخو هرضحأ لزن اذإ ىتح « هيلع رفوتلا ديدش كلملاو « ؟'”نييوزلاب
 يذلا حالسلاو «هتحت ناك يذلا سرملا كلملا هادهتساو « يرهش ىلع هلمحو

 اريثك ائيشو حامر ةدعو اهفيفاجتب آسرف نيرشع هيلا فاضأو داعف « حمرلا هيلع
 ىلع كلملا هركشف « هلثم اهب فحتب ىتلا فحتلاو بيطلاو بايثلا فانضأ نم
 باوثأب ةيدهلا ىلع هآفاكو كلذ ىوس ام درو ؛ هتلآو سرفلا لبقو « لحفلا اذه

 ٠ تالغبو ”يراهشو تاغايصو « ةريثك جابيد

 «خيشلان ب حتفلا وبأ هيلإجرخوءاديص ىلع لزنف لحاسلا قيرط ىلع راسو

 . ىلع مهرمأ هعم اوررقو هوقلو « دلنلا ويش هعمو ؛ ردقلا ليلج الجر ناكو

 6 ٍةعداومو رولس ىلع مهنع فرصناو 6 هيلإ اهولمح ةيدهو هانإ هوطعأ لام

 هيهنو ”ةونع رغثلا حتتفاو مهلتاقف « ةيلع ةلهأ عنتماف توريب' رغث ىلإ لقتتاو

 اهرمآ ىرجو « هيلع اهلهأ مصتعاف ليبتج ىلا هجوتو « هنم ريثكلا يبسلا ىبسو

 اهلهأ لتاقث ًاموي نيعبرأ ريدقت اهيلع ماقأت سلبارط ىلع لزنو « توريب ىرجم

 ةيطن زيبلا ةقيرطلا بسح باطخلا بحاص هسفن روطاربمالا تايزلا نبا كلم يأ )١(
 يدلو مسأي مكح هنأ كلذ « هسفن دري مل روطاربمالا لعل وأ 0 موسرلا يف

 سظتأ 2 نماثلا نيطنطسقو يناثلا ليساب امهو ثلاثلا سونامور روطاربمالا

 ةرهاقلا * لع ٠ روشاع حاتفلا دبع ديعسل ىطسولا روصعلا يف ايروأ باتك

 ٠ غ)5- 557 : ص 5

 ٠ ةيسرافلا ةغللاب « نيسآر تاذ ةبرح ('1؟)
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 .لتعاف امس نيطنطسقو ليسب لاخ هيلا "سد ذإ كلذ ىلع وه امنيبف « هنولتاقيو
 عطقو « كلذ ىلإ اوبيجي ملف اهميلستب اهلهأ بلاطف ةيكاطنأ ىلإ لحرو « هنم

 ( ةرصبلا ف لخنلا ىرجم كانه يرجي وهو نيتلا رحش نم اهنيتاسب يف ناك ام
 .اهتلزانم ىلع قيرطبلا 207 يجربلا فلختساو هقحا يذلا ضرملا هزفحو

 سمخ ةنس يف ةيكاطنأ يجربلا حنتفا نأ دعب يفوتو « ةنيطنطسقلا ىلا هجوتو

 * ةلامثالثو نيتسو

 موب, يف رصم بحاص هللا نيدل زعملا دعم ميمت يبأ ةافوب ربخلا «9دروو

 ناكو « ةئامثالثو نيتسو سمخ ةنس رخآلا عيبر رهش نم رشثع عباسلا ةعمجلا

 يداحلا نينثالا موي نم ةعاس سامخأ ةعبرأو تاعاس عبرأ ىلع ةيدهملاب هدلوم

 ؛ةنس نوعبرأو سمخ هرمعو « ةمامثالثو ةرشع عسن ةئس ناضمر رهش نم رشع

 ىدحإ ةنس لاوش نم رشع عساتلا ةعمجلا موب يف هيبأ دعب رمألا دلقتو
 رازن هدلو هناكم بصنتاو « نينس ثالث رصمب همايأ ةدمو « ةئامثالثو نيعبرأو

 كلت نم ىلجأ ةياورلا هذه نأ الإ كاذ ركذ مدقت دقو « هللاب زيزعلا روصنملا وبأ

 ' ٠ ةياكحلا

 هيضتقي اميف رظنلاو « موجنلا ملعب ىرغثم ( و ١4 ) ناك زعملا نأ ليقو

 هللزي اميف همحنم راشتساو هيف عطقب هل مكحف « هعلاط ماكحأو هدلوم لاوحأ

 لاوز نيح ىلإ هيف ىراوتيو ضرألا تحت ابادرس هل لمعي نأ هيلع راشأف «هنع

 ينيب نإ : مهل لاقو « هباتكو هداوق رضحأو,« كلذ ىلع لمعف « هيضقتو تقولا

 ًارازن يدلو تلعجو « هناوأ بارق دقو « هيندعو ردعو يف ادهع ىلاعت هللا نيبو

 مكرومأ ريبدت ىلعو « مكيلع هتفلختساو « هللاب زيزعلا هتبكقلو « يدعب دهعلا يلو

 اولاقف « ةحضاولا قيرطلا اوكلساو ةحصانملاو هل ةعاطلا اومزلاف « ىتميغ ةدم

 لعجو « دارأ امب زيزعلا ىلإ ىصوو « كمدخو كديرع نحنو كرم رمألا : هل

 ٠. باوصلا وه هتبثأ ام لعلو , اهل هجو الو , الو لصألا يف (؟)



 بادرسلا ىلإ لزنو « هيدي, نيب اهذيفنتو رومألا يف هيلإ راشملاو هربدم ارهوج
 ىلا اولجرت ارئاس امامغ اوأر اذإ ةبراغملا تناكف « ةئس هيف ماقأو « هذختا يذلا
 « سانلل سلجو كلذ دعب جرخ مث « كاذ ردقب مالسلاب هيلإ اوموأو ضرألا
 ةديدم ”الا لاحلا هذه ىلع ماقأ امو مهتيعدأب هومدخو مهتاقبط ىلع هبلإ اوظدف

 . 2١7 هبحن اهيف ىضق يتلا هتلع لتعاو

 نيتسو سمخ ةنس يف قشمد ىلا اوفاو نأ ىلإ ماشلا نودصاق مهنأب هنويتاكت

 رهاظ ىلع اولزنف « رفعجو ىرسكو قحسا مهنم ىفاو يذلا ناكو « ةئامثالثو

 , نيكسملا مهمركأو ؛ مجعلا نم ريثك مهعم ىفاوو « ةيسامشلا وحن قشمد

 ىلع لمع ةلمرلاو رصم ةيحان نم نيكتفلأ نمأ املو ؛ لاتقلا يف اوعرش ةلمرلا اولزن

 خيشلا نبا اهب ناكف اديص لزنو « هيلإ عمتجا نميف اسو ؛ لحاسلا روغث ذخأ
 مدقت يذلا يليقعلا بوهوم نب ملاظ مهعم و 6 ةبراغملا نم سوقر ةهعمو ًايلاو

 نم انه اهب طاحأ امع رظنلا فرصيب « ةلوبقم ةياورلا هذه يف ةييفلا ةركف )غ3

 اودقتعا ةيناسيكلاف ٠ ةعيشلا قرف مظعم ىدل ةدوجوم ةبيغلا ةركفو ٠ رابخأ
 مامالا نأ نوري اولاز امو ةيرشع انثالا ىأر مهدعيو «٠ ةيفنحلا ني دمحم ةييغب

 نيحي امدنع رهظيسو نامزلا يدهم هنأو ءارماس يف راغ يف بيغت رشع يناثلا

 ةبيغ يف فلتخملا ديدجلاو « للا نمأي مكاحلا ةبيغي زوردلا دقتعا كلذكو . تقولا

 ةطبترم انه يهو « فدهلا ةدودحم ةىملا ةدودحم تناك هتبيغ نإ انه نعملا

 ةبيغ نع ميركلا نآرقلا يف درو امبو ةيليعامسالا ىدل ةينيدلا مامالا ةناكمب

 - رهشأ ةيئامث ةدم تمتك نعملا ةافو نأ ركذ ,ء« 51

 اويتاك ةطمارقلاف ٠ ىنعملا حضتيو قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلانيب ام فيضأ )ع

 ةياتكلاب نيكتفلأ الو مه ال اوموقي ملو م 4 ماشلا نودصاق مهنأب » نيكتفلآ

 «* يمطاقلا نيزعلل
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 هفلخ اودتماو ؛ نيكتفلأ يف اوعمطو رةرثك يف اوناكو هولتاقف « قشم مد يف هركذ

 نيكتفلأ لاقو « ريثك ”قلخ مهنم جرخو « اديص نم ةيعرلا تفطو رهن ىلع لزنو
 « كارلا مهيلع تلمحف « مهوعبتو ؛ سايئاب قيرط اويلطا : ركسعلا ةقاسل

 مهيلع'7توتللاب اولبقأو ( ظ ١4 ) رودصلاب مهوقلف برحلاب ةيراغملا مهتمرو
 ملاظ ناكو « فسمنلا مهذخأو اومزهن اف « («2فيفاحتلا اهيلع ليخلاب مهوسادو

 عمطو«فالآ ةعبرأ اوناكف ىلتقلا يصحأو روص ىلإ مزهنافءمهعمبوهوم نبا
 ٠ اهوحن هجوتو اكع ذخأ يف

 نسم هللا نيدل زعملا هب هبتاك ام لثمب نيكتفلأ بتاك هللاب زيزعلا ناك دقو
 « ةعاطلا هنم ترهظو. «ةعيبلا هيلع تذخأ« 7 اذإ عانطصالاب هدعوو, (ةلامتسالا

 نيدأ امو فيسلاب هتذخأ ”دلن اذه : لاقو « ةظلغلا ضعب هيف ًاباوج هيف هباحأف

 هظفحأو « هنم باوجلا اذه زيزعلا ظاغو « ًارمأ هنم لبقأ الو ةعاطب ردحأل هيف

 رمأ ركبدي اميف هريزو 2؟”سلك نب فسوب نب بوقعي جرفلا ابأ راشتساو

 دومعلا وهو تل عمجتوتللاو هانتبثأ ام هباوص فيحصت وهو« اوبلقأ >لصألا يف )0(

 ٠ ةيسرافلاب هرظان ام وأ

 ٠ ًاضيأ ناسنالا هسبلي دقو , ىذألا ةيغب سرفلا ىلع كرتي حالس نم ءيش وه (1!)

 ٠ ريثألا نبال ةياهنلا

 ٠ باوصلا وه هانتبثأ ام لعلو ىنعملا ميقتسم ريغ وهو ( تذخأو » لصألا يف 0

 قحتلا ثيح ريصم ىلإ هجوت مث اهب لمعو ةلمرلا مدق « اهدوهي نم لصألا يق قارع )

 روفاك ةاقو دعب هجوت « هرزوتساف همالسا نلعأو هنع قفنف « يديشخألا روفاكب

 رصم يفو 2« ريصم تحتف يتلا مهشويج قفارو نييمطافلاب قحتلاف ةيقيرفا ىلإ
 ةوعدلا يف بتك امك , ايملع نوكي داكي لكشب يمطافلا ةرادالا ماظن سسأ عضو

 , ةرم نم شكأ ةيمطافلا ةرازولا ملست , اهميظنت ةداعا يف مهسأو ةيليعامسالا

 ةرصاعملاةيرصملا ةيدوهيلا !زينجلا قئاثو نأ. هرمأ يف يبثملاو ءزيزعلا مايأ يف يفوتو
 رهاظتو ةيدوهيلاب كسمت هنآب لوقلا ىلإ عفدي امم بوقعيخألا مساب هيلإ ريشت هل
 « طيسولا مالسالل ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةايحلا يف دوهي » باتك .لظنا ٠ مالسالاب

 حبلا عمتجم ٠ 46-58 : ص 19348 ندنل ١ ط (ةيزيلكنالاب)لشيف ىتلاو فيلأت
 1١9511 اينروفيلاك ( ةيزيلكتالاب ) نيتيوج د٠ س فيلأت « طسوتملا ضيبألا
 ٠ لع يفريصلا بجنم نب يلعل ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالا ٠ "8  م#* : ص
 :١9-78 ٠ ص ١91785 ةرهاقلا
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 يف عورشلاب رمأف 6 ركاسعلا عم هيلإ رهوج دئاقلا جارخاب راشأف هب كش أ

 ٠ هيف رمألا بيترتو كلذ

 قشمد لمهأ هوجو عمجف « هيلع مزعلا عقو امو كلذ نيكتفلا فرعو

 مكر ييدت ىلوتأو مكطسوتأ مل يننأ متملع دق : مهل لاقو « اهخويشو اهفارشأو

 انأو ؛ هب يل ةقاط ال ام ناطلسلا اذه نم ينبلط دقو ؛ مكدارمو مكنأر نع الإ

 ؛ هيف نوكأ عضوم بلط ىلع لماعو « مورلا دالب ىلإ لخادو مكتع فرصنم

 ةأطولا هب لقش ام مكدصقي نم دصقب مكقحلي الئل « هنم هيلإ جاتحأ ام دمتسأو
 مهل مهتفلاخمل ةبراغملا نوبأي قشمد لهأ ناكو ؛ مكيلإ ةرضملا هب لصتو « مكيلع
 « مهيلع اوناك نيذلا نيرظانلا ةريس حيقلو « نوبوتمأ مهنألو « داقتعالا يف

 نم كنكمن [ ال | نأ ىلع انتسايسو « انتسائرل كانرتخا امآ : اولاقف

 « كنود انسوفتو انتدعاسمو انسوفن نم ًادمهج كولا وأ انتقرافمو انكرت

 ٠ ةحصانملاو ةعاطلا ىلع ةقثوتلا هل اوددجو « كنع ةعفادملا يف كيدب نيبو

 آنامأ بحصتسا نأ دعب رصم نم 217فيثكلا ركسعلا يف رهوج لصفو

 اًمعو « هنع وفعلاب هيلإ ًاباتكو هبايث نم اتسدو ًامتاخو « نيكتملأل هللاب زيزعلا نم
 هل غلبي نأو « ةفطالملاو قفرلاب نيكتفلآ بتاك ةلمرلاب لصح املق « هنم طرف

 فيرشتلاو دكوأملا هنامأ هذخأو « هللاب زيزعلا عم هل هركرق ام هملعأو ديرب ام

 لاحلا حالص بلطي نأو ةنتفلا ةراثإ كرنب كلذ ءانثأ يف هيلع راشأو « رخافلا

 هنع هباجآ « هيلع فقوو هيلإ باتكلا لصو املف ؛ هقرثط برقأو هتهج نم

 هلذب ام ىلع ركستلاو « باطخلا نم ”يضرملاو « باوجلا ( و ١١ ) نم ليمجلاب
 هيأر ف مص د اميف قشمد لهأب هيلع ”جتحاو لافملا يف هطلاغو « هسفن نم هل

 ةىهاقلا نم راسو » : يبلقصلا رهوج ةمجرت يف يفقملا هباتك يف يزيرقملا ركذ )١(

 رظنأ ٠ « ًافلأ نيرشع مهتدع تغلب . هلثم هلبق ماشلا ىلا جرخي مل نكسع يف
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 يأر ديغ ىرب وهو « راكمخلا نياب فورعملا نيكتفلأ بتاك ناكو ؛ هيلع هريبدتو

 فقوو « مهلاتق بوجو هسفت يف رترقيو « مهداقتعا ىلع هدنع يرزيو « ةبراغملا

 « هنم برق اذإ ىتح هيلإ راسف « برحلا ىلع ”رصنم هنأ ملعف هباتك ىلع رهوج

 هباحصأ يف نيكتفلأ هيلإ زربو « ةكيسامشلاب ركسعلا يف لزن قشمد ىلإ لصوو
 ةدم تلصتاو « نيقيرفلا نيب برحلا تبشنو ؛ مهريغو برعلا نم هدشح نمو

 نيكتفلا ةعاجش نم رهظو « نيتفئاطلا نم ريثك دددع اهيف لتثقو « نيرهش
 يف ةيوقلا ةبيهلا مهل تاكصحتو « سوفنلا يف هب اومظع ام ”هعم نيذلا ناملغلاو

 دمحأ نب نسحلا دمحم يبأ ةبتاكمب قشمد لهأ هيلع راشأو « بولقلا

 نسحلا راسو لعفف « ةيراغملا عفد ىلع هب عامتجالل هئاعدتساو « 2>يطمرقلا

 ني ودع نيب لصح ىتم هنأ ملعف ؛ هربخ رهوج فرعو ؛ هركسع يف هيلإ ًاهجوتم
 ىلإ دمحأ نب نسحلا لصوو « ةيربط ىلإ عجرف « امهنم هوركم هيلع “مت امبر
 ىلإ امهنم مفدناف « رهوج رثأ يف اراسو ادقاعتو « افلاحتو اعمتجاو « نيكتفلا

 هف"رعب زيزعلا ىلإ بتكو « نالقسع ىلإ هلاقثأو هلحر ذفتأو « اهب ماقأو « ةلمرلا

 ىفاوو « ةرورض كلذ ىنإ هتعد نإ نالقسع دصق يف هنذآتسيو لاحلا ةروصب
 « هالتاقو ارهوج لزانو « ةلمرلا ىلع الزنو يطمرقلا دمحأ نب نسحلاو نيكتفلأ

 « لجارو سراف فلأ نيسمخ ريدقت اهبرعو ماشلا لاجر نم امهيلإ عمتجاو

 ؛ هنم الإ هلهأل ءام الو دلبلا نم خسارف ةئالث ىلع "نيحاوطلا رهنب اولزنو

 جيراهصلا يف رطملا نم عمتجملا ءاملا ىلإ هركسعو رهوج جاتحاو « مهنع هاعطقف

 ماقملا ىلع هل ةردق ال هنأ رهوج ىأرو « داق ىلإ هت“دامو « ليلق هل ءانغو

 ء هرخآ يف اهيلإ لصوو « ليللا لوأ يف نالقسع ىلإ لحرف « موقلا ةمواقمو

 « هب ةريملا تقاضو « اهيف هارصاحو اهيلع الزنو « اهيلإ يطمرقلاو نيكتفلأ هعبتو

 , 58 : ةطمارقلا راخأ يباتك يف هرظنا ءاسحألا ةطمارق ميع مصعألا نسحلا 0(

 000 ل ا ا ا
 ٠ نادلبلا مجعم ةريثك نيحاوط هدنع تناك ةلمرلا رهن (1)
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 « رحبلا يف هيلإ تاوقألا لمح نكمي مل ءاتش تقولا ناكو « هدنع راعسألا تلغو

 اوعاتباو ء ةتيملا باودلا دلبلا لهأو ةبراغملا تلكأ ىتح لاحلا تتدتشاو

 2 ي”زعم رانيدب يماشلاب رلاطرأ ةسمخ لك باسح ( ل ٠١6 ) هودجواذإ زيخلا

 نيكتفلأ نم ”ةصرف دجو اذإو مكدقتو جرخ امكيرو « أزرابم ًاعاجش رهوج ناكو

 مهيو هلجرتسنو نيكتفلأ هعجرتسيف ةبتغرملا لوذبلا هل لذبو ةعاطلا ىلإ هاعد
 « بتاكلا راكمخلا نياو دمحأ نب نسحلا هنع هينثي مث « هبيحبو هنم لبقب نأ

 ر”وصتو « ةيراغملا ىلع ةكدشلاو قيضلا دازو « هنار”ذحبو هناف”وخبو هانعنمبو

 هلآ سو أرس نيكتفلأ لسارف ؛ صالخلا يف ةليحلا لمعي مل نإ بطعلا رهوج
 هل لاقف امهيسرف ىلع افقوو نيكتفلا كلذ لعفف « هعم عامتجالاو هنم برقلا
 هذهو « نيدلا ةمرحو مالسالا ةمرح نم كابإو ينعمجي ام تملع دق : رهوج

 دقو « ىلاعت هللا دنع اهب نوذوخأملا نحنو « ءامدلا اهيف تقيرأو تلاط دق ةنتف

 لك كل تلذبو « ةعاطلاو ملسلا يف لوخدلاو ةعداوملاو حلصلا ىلإ كتوعد

 ةنتفلا ران ”بش نّكمم لوبقلا الإ تيبآف ةيالوو .ناسحاو ةدارإو « حارتقا

 كيأر بّكغو كسفن : مجارو « ىلاعت هللا بيقارف + ةجيصنلا هجو كنع رتسبو

 ةروشملاو يأرلا ةحصبو كب قثاو هللاو انأ : نيكتتفلأ هل لاقف « كريغ ىوه ىلع

 هبيف هلوخدب يطمرقلا ىضري الو هيلإ ينوعدت امم نكمتم ريغ يننكل « كنم
 ءاليوعت يرمأ ىلع كقدصأ ين إف كلذ ىلع رمألاو يأرلا ناك اذإ : هل لاقف ؛ يعم
 ديرأو ربصلا عنتماو رمألا قاض دقف كدنع ةوتفلا نم هدجأ امو ةئامألا ىلع

 يضمأل يل متو « يدنعو يعم نيذل نيملسملا ءالؤهبو يسفنب «يلع نمت نأ
 عانطصاو ؛ ءامدلا نقح نيب تعمج دق نوكتو ؛ اركاش يبحاص ىسل !| دوعأو

 « امهيف كنع ةثودحألا نسحت : ”ةكنم يبحاص ىلعو ”يلع تدقعو « فورعملا

 قتلعأ نأ ىلع ”نمأو لعفأ : نيكتملأ هل لاقف « اهنع كل ةلباقملا ”تلمأ امكرو

 نم كباحصأو تنأ.جرختو نالقسع باب ىلع دمحأ نب نسحلا حمرو يفيس
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 ًانهر نيكتفلأ مت متخ ذخأو « هيلع احفاصتو ادهاعتو كلذب رهوج يضرف « امهتحت

 ذفقأو « دلبلا ىلإ رهوجو هركتسع ىلإ نيكشأ داعو م اق دفا هي ءافولا ىلع

 دفنأو « هيلع هآفاكو هنم كلذ لبقف ”الامو ةريثك افاطلآ نيكتفلأ ىلإ رهوج

 نسحلا بكرف (و 15 ) « رهوج نيبو هنيب ىرج ام ”هفرعي يطمرقلا ىلإ نيكتفلأ
 رمزحو يأر وذ اذه رهوجو « هتلذبو هتلعف اممف ”تاطخأ دقل : هل لاقو هيلإ

 ىلع هلمحيو هبحاص ىلإ عجريسو « كعم هدقع امب ككلقتسا دقو ركمو ءاعدو

 ىتح كلذ نع عجرت نأ باوصلا ع نمو « انذخآيف ةقاط هب انل نوكي ال مث  اندصق

 *هتدهاع دق : نيكتفلا هل لاقف « فيسلاب مهذخأتو ًاعوج هباحصأو وه كله

 هباحصأو رهوج جرخو حمرلاو فيسلا اقلعو « هب ردغلا زيجتسا امو هل تفلحو

 لاحفتساو لاحلا هل حرشو هللاب زيزعلا ىلع لخدو رصم ىلإ لصوو « امهتحت

 كاسمنب جرخاف مهديرت تنك نإ : لاق ؟ يآرلا ام : هل لاقف « هعم نمو هرمأ

 ٠ يرثآ ىلع نودراو مهنإف ”الاو مهيلإ

 ًايلك ازورب زكربو « لاجرلا يف ءاطعلا عضوو لاومألا جارخإب زيزعلا رمأف

 رهوج راسو.كلذيفموقلا ةداعىلعهئابآ تيباوتو رئاخذلاو نئازخلا حصتساو

 « ىرج امب يطمرقلاو نسحلاو نيكتفلأ ىلع رابخألا تدروو « هتم”دقم ىلع

 دروو « |ةدعتساو ابهآتو ادشتحاو اقفناو برعلا اعمجو « ةلمرلا ىلإ اداعق

 ةلمرلا رهاظب حرسلا نبا رصقب فورعملا عضوملا يف لزنو « ركاسعلا يف زيزعلا

 تابو ؛ نارزيخلا ةكربي فورعملا عضوملا يف هنم برق ىلع يطمرقلاو نيكتفلأو

 ”ةنميم امهنم لك *فطصا دقو, اهاركابو « برحلل دادعإ ىلع ناركسعلا

 « برضيو نعطيو لمحيو *ركي نيكفصلا نيب نيكتفلأ لاجو « ”ةرسيمو ًابلقو

 تكنذ يف نانت هكأ ليقو هيلإ راشأف : نيكتفلأ ين رأ : رهوجل زيزعلا لاقف

 وهو « رفصأ دنغاذك هيلعو « اينارم نم فيفاحت مهدأ رسرف ىلع مويلا

 بجعأت « هنوقكيو هتوماحتي سانلاو فيسلاب ىرخآ برضيو حمرلاب ةرات نعطي

 ًايباكر هيلإ ذفتأو فقوو ةكلظملا هسأر ىلعو « هتئيه نمو هنمىأر ام زيزعلا

 قشمد خيران مم للا”



 دقو زيزعلا انأ نيكتملأ ال : لق : هل لاقو ةريّمت هل لاقي هتمدخب صتخب

 كحماستم انأو يسفنب برحلا ةرشابمل ينتج رخأو + يكلم ريرس نع ينتجعزأ

 ينم ( ظ ١5 ) وفعلاب ذلو هيلع تنأ ام كرتاف « هنع كل حفاصو « كلذ عيمجب

 كلعجأو ؛ كمساب ه”ونآو كيفطصأو كنموأ ىنأ هقاثيمو هللا دمع كلف
 يضمف « كدي يف هكرتأو هرسأب ماشلا كل بهأو « يركسع «١>ركالسهفسإ

 لكبقو لكجرتو «سانلا هارب ثيحب جرخف «هيلع ةلاسرلا داعأو هيلإ يباكرلا ةريمن

 ول نينموملا ريمأل لق : هل لاقو « ًارفعم اهيلع هب"دخ غ”رمو ؛ ًارارم ضرألا
 «ىرتام الإ سيلف نآلا امأف « كرمأ تعطأو هيلإ ”تعراسل كنم لوقلا اذه مكدقت

 نوكيو « ينم ”برقي هل لقو هيلإب عجرا : هل لاقف « زيزعلل كلذ لاقو ةريمث داعو

 « لعفيلف فيسلاب يهجو يف برضي نأ ”تققحتسا نإف ؛ يناربو هارأ ثيحب
 نينمؤملا ريمأ ةعلط دهاشأ يذلا ”تنك ام : لاقف « كلذ هل لاقو ةريمش ىضيف

 امهرسكف ةرسيملا ىلع لمح مث ؛ يدب نع رمألا جرخ دقو « برحلاب "هدبانأو
 لسارف بلقلا ف ناكو « ىرج ام زيزعلا دهاشو « اهيف ناك نمم ًاريثك لتقو

 عضوو يطمرقلاو نيكتفلأ مزهناف « هسار ىلع ةلظملاو وه لمحو ةلمحلاب ةنميم ا

 نسحلا ىضمو لجر فلأ نيرثع وحن هنم لتقف « امهيركسع يف فيسلا
 « هبراضم يف لزنو « هركسعم ىلإ زيزعلا داعو « ههجو ىلع ًابراه يطمرقلا

 «نيكتفلا باحصأ نم اهيديأ يف عقب نمب هتيجت برعلاو ؛هترضحب ىرسألا سلجو
 فلأ ةئام نيكتفلأب هئيجي نمل لذب دقو ؛ كلذ نع ةلباقم مهيلإ جرخت عكلخلاو

 ناك هنأل هدرمتتو حارجلا نب لفغ نب جرعملا ىلإ ليمي نيكتفلا ناكو « رائيد

 لحاس بلطف « مزهنا نأ قفتاو هيف هنع كلذ عاشو « هحيبص هجولا ءيضو

 ةكرس هتيقلف شطعلا هكدك دقو « حارج هبو هئاقفر هناملغ نم ةثالث هعمو رحبلا

 ىلإ ينلمحا : هل لاقو هايإ هاطعأف ءام سمتلا هآر املف جرمملا اهيف ليخلا نم

 )١( ماعلا دئاقلا ينعت ةيسراف ٠

 مس علا



 هرضحأو اهيف هلزنأ 21)ىنبلب فرعت ةيرق ىلإ لصو اذإ ىتح لعفف « كلهأ
 لاملا يف هنم قكوتف زيزعلا ىلإ ردابو « هباحصأ نم ةعامج هب لكوو « ةهكافو ءام

 هملسف ىضمو ًارهوج ذخأو « هدي يف هلوصح هف“رع مث « نيكتفلأ يف هلذب يذلا

 «براضم نم ةبون برضب مدقتف « هلوصحب زيزعلا ىلإ نورشبملا دروو « هيلإ
 « اهيف لامعتسالل (و ١7 ) تالآلا نم هدادعإ ىلإ جاتحب ام دادعإو « اهشرفو

 « اوسكو اونمو“أو ء رضحأف هيلإ آبوسنم رسآلا يف لصح نم لك راضحإو

 جرخ دقو نيكتفلأ لصوو « هتمدخ يف مهيلإ ةبوسنملا مهلاغشأ ف اوبتثرو

 هب لدعي نأ زيزعلا رمأف « ”لوتقم هنأ يف "كاش ريغ وهو « هلابقتسال ركسعلا

 بحاص يبلقصلا راتخم هبدب نيبو ةبراضم نم آبيرق تناكو «ةبورضملا ةبونلا ىلإ

 هنيب نولوحيو « هنم سانلا نوعنمي ةبلاقصلاو مدخلا نم ةعامج يف رقصلا

 نع اولجرت زيزعلا قدارس باب ةيراغملاو ةبلاقصلاو داتوقلا ىأر املق « مهنيبو

 هل ةكدعملا براضملا لخدو « كلذ لثم نيكتفلا لعفف ؛ ضرألا اولبقو مهباود

 « هتمدخ يف لمعلاو « لاحلا نم هيلع اوناك ام ىلع هتيشاحو هباحصأ دهاشف

 ىمرو ضرألا ىلا هسقت ىمرف « هيلع سلجيل هل بصت دق تسد ىلإ لمثحو

 هنم عمس ؟؟اديدش ”ءاكب ىكبو « بارتلا ىلع هيدخ رفعو هسأر ىلع ام
 ناسحالاو ميركلا وفعلا نع ”الضف "يلع ءاقبإلا ”تققحتسا ام : لاقو « هحيشتن

 « ةمينملا هقالخأو ةفيرشلا هفارعأ هيضتقت ام الإ ىبأ انالوم نكلو « ميسجلا

 ةلودلا نيمأ ”ةعاس دعب هاتأو « هيدب نيب دعقو تسدلا يف سولجلا نم عنتماو

 يزعملا نيكتفلا ىلع ضبق اهيف نيطسلفب ةيرق : لاقف همجعم يف توقاي اهركذ (1)
 ش ٠ نيزعلا ىلإ لمحو

 يف يزيرقملاو 1١685 ١22+ : ص هخيرات يف يكاطنألا ديعس نب ىيحي.دروأ (؟)

 يهو فلتختو يسنالقلا نبا تامولعم عم قفاوتت تامولعم «٠ رهوجل هتمجرت

 بورسملا خيرات ىلإ لخدم يباتك ىظنا ٠ اهيلإ ةدوعلا ديفم ةلماكتم ًاعيمج

 افلغلا نييمطافلا ةمئألا رابخأب افنحلا ظاعتا ٠ 87 "47 :؛ ص ةيبيلصلا

 . 721 ١9511 : 535/١ ةرهاقلا لط ٠ يزيرقملل
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 مهيديأ ىلع مدخلا نم امهعمو رهوجو هياشك لجأ وهو « راثمع نب نسحلا
 «هنم ةعقاولا ةوفهلا نع هزواجتو هنع زيزعلا ىضر هاملعأو هيلع امكلسف « بايثلا

 ريمأ : هل لاقو « بايثلا ةلمج يف ناك زيزعلا سبالم نم ًاتسد رهوج هسبلاو
 لاح ىلإ تدعو « راعشتسالا ءوس تحرط الإ هقحب كيلع مسقني نينموملا
 ىلع ًارهوج ركشو « ضرألا ليبقتو ءاعدلا دثدجف « طاسبنالاو نوكسلا

 « هنم ناك ام هاريخأف زيزعلا ىلإ رهوجو نسحلا داعو « هرمأ يف هنم رهظ ام

 نم مدقتو « معاطملاو هكاوفلا ف ةفطالملاو ةاعارملاب كلذ دعب زيزعلا هلصاوو

 هلسارو ؛ هبرضم باب ىلا ريصملاب حراوجلا باحصأو ةيرايزابلا ىلإ دغ
 وهو بكرف اهبكارمب باود نم ةتدع هيلإ داقو « هل ًاسينأت ديصلا ىلا بوكرلاب

 نوشارفلا هلبقتساف ءاشع هدكيصتم نم داعو « هباحصأ نم ىلتقلا دهاشب

 ليللا يف ناك املف « هبراضم ( ط 17+ ) يف لزتو « لعاشملاب نوطافنلاو « عمشلاب

 هيدخ ريفعتو ضرألا ليبقتو هلابقتسا ىلإ ردابف « هيلع لخدو هيلإ زيزعلا بكر
 سلج مث « تارم ثالث عنتماف سولجلاب هرمأو هديب زيزعلا ذخاف « بارتلاب
 ىننأ الإ كيلع تمقن ام : هل لاقو « هسفت نكس امب هبطاخو هربخ نع هلأسف

 نع نآلا توفع دقو « تيبأف ىنم ىيحتست نأ اريدقت يتدهاشم ىلإ كتوعد

 اعانطصا كل عنطصأسو « هب كسفت بيطت نأ بحت ام لضفأ ىلإ ”تدعو « كلذ
 نيكتفلأ ىكبف « هيف كتينمأو كلمأ ىلع ديزأ ءالعف كعم لعفأو « هركذ ريسب

 هنئنققحتسا ام /الضفت *ىلع نينمؤملا ريمأ اب ”تتلكضفمت دق : لاقو « هبدب نيب

 نيكتفلأ سنأو « كتممن ةلباقمو كتمدخب هللا ىنقفوي نأ وجرأو « هتردق الو
 ةعساولا قازرألا مهل بجوأ ىتح هباحصأ نم يقب نميف بطاخو كلذ دعب

 هبجحتساو ؛ هعضاوم يف مهبترو « مهريداقم ىلع اولزنو « ةعباتتملا تاريرقتلاو

 ٠ هترضح ةمدخ نم بحاص برقأو هتصاخ صخأ نم هلعجو « زيزعلا

 :هنم ىرج امع حفصلاب لئاسرلا هيلع اوداعآو ؛ ةيربطب هوقحلف ؛ يطمرقلا
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 ؛ هل هغلبيل هديرب ام سامتلاو ؛ هيفطصيو هعنطصيل طاسبلا ءطو ىلإ ءاعدلاو
 طيسولاو « هنمو هيلإ تالسارملا تالدرتو « هرمأ ىلع ماقأف هدالب ىلإ عجربو

 يف هيلإ لمحت « هباحصألو هل رانيد فلآ نيثالث ىلع رمألا ررقت نأ ىلإ رهوج
 هيلا فيضأو ةنس لام هيلإ لمثحو « ةعداوملاو ةعاطلا ىلع اونوكيو « ةنس لك

 هافطتساف ء ةلمرلا يضاقو رهوج هيلإ هجوتو « بكارمب ليخو ةريثك بايث
 هايطعأو ؛ ةدكؤملا ةدودشملا قيثاوملا هل اذخأو « ةحلاصملاو ءافولا ىلع زيزعلل

 رصم ىلإ زيزعلا داعو 29 ءاسحألا ىلإ فرصناو نالمحلاو عتلخلاو للملا

 دب ىلع ةنس لك يف هيلإ لمحب يطمرقلل ررقملا لاملا لزي ملو « هبجاح نيكتفلأو
 ٠ تام نأ ىلإ هبحاص اجنملا ىبأ

 نيكتفلا لزنأو هرصق ف لزنو اهلخادف « ةرهاقلاو رصم ىلا زيزعلا لصوو

 هيلإ ةلودلا رئاس هوجو بكرو « ريثكلا شورفلاب تشرف نأ دعب ةنسح راد يف
 بوقعي (:14) جرفلا وبأ هافاو: نميف هافاوو « هنع مهنم دحأأ رخآتي, مل ىتح

 نيب نيكتملأ رمأ دازو « هاداهو هفطال نأ دعب « ريزولا سلك نب فسوب نبا

 هيلإإ بوك رلاو « هدصق نم عنتماو « ريزولا سلك نبا ىلع ربكتو « زيزعلا يدب

 « تمكحتساو تبوق ىتح امهنيب ةشحولا تجردتو « لعفي, ملف زيزعلا هرمأو
 ىضم املو « هب هلتقف آمس هيلإ ؟سدو « هنم ةحارلا يف ريزولا ةليحلا لمعأو

 نيعبرأو ًافين هلقتعاو سلك نبا مهتاو : هيلع ًاديدش اةزح زيزعلا نزح هليبسل
 هداعافءاهيف رظنلا هلازتعاب رومألا تفقوو « رانيد فلآ ةئامسمخ هل حص موي

 ٠ همادختساو هعانطصا د”دجو زبزعلا

 نيكتفلأب ةلمرلا نم راس امل نيزعلا نأ » ١54/١ افنحلا ظاعتا يف يزيرقملا كذ )١(

 « ءيلط لئابق ريمأ ©« حارجلا نب لفغد نب جرفمل نيطسلف دلب لعج رصم ىلإ
 ىضم اميف ةطمارقلا ةفيلح ءيلع موقت نأ كلذ ءارو نم فدهتسا هنأ كش الو

 هذه نكل . ةطمارقلا نم رصم دودح ةيامح يلاتلاب و نيطسلف نع ع افدلاب

 ٠ اهب ةصاخ حماطم قيقحتل نييمطافلا دض تطشن لئابقلا

 تك وو



 هركذ مدقملا ناكتفلا بجاحلا دعب قشمدل بارتلا ماسق ةيالو

 هيلإ هرمأ لآ امو ةئامثالثو نيتسو نامث ةنس يف رمألا ىلع هتبلغ يف ببسلاو

 ناك روكذملا يزعملا نيكتفلا نأ قشمد ةبالو ىلع ماتسق ةبلغ يف ببسلا
 كلذب هل راصف « هيلإب هرمأ نم ريثك يف نكسو هيلع دمتعاو همدقو همدختسا دق

 نيكتفلا دعب ةالولا رباكأ نم دلبلا ولخ قفتاو « هل ىجريو هب ىشخُي تيص
 رمأو « 22هيلو دق ناديمحب فورعملا هيف ناكو ؛ لاجرلا ناعجش نم هغارفو
 ناديمح راصف « ناديمح نيبو ماكسق نيب رمألا دسفف ؛ ىطعأو ذخآو| ىهن و هيف

 هدلبلا ىلع هئاليتساو ثادحألا نم هعم نم ةرثكب هل هرهقل ماتسق مكح تحت نم

 « ًايراه جرخو « هراد 5 ناك ام هباحصأ بهنو ةبالولا نع ماسسق هدرطف

 رثكو « لاجرلا هيلإ تعمتجاو هيف هلاح تماقتساو « دلبلا نم ماكسق نكمتف
 دومحم وبأ دئاقلا ىلوو « هتدثعو هتدع تفعاضتو هتكوش تبوقو هدب يف ام

 ةثداحلا ةبونلا تقفتاو « ماكسقل ةميمض وهو ريسي رمت ف ناديمح دعب دلبلا
 نب رفنضعلا بلغت يبأ بورهو. ؛« نأدمح ينب نم برعلاو مليدلا نيب دالدعس

 اهيلع لزنو قشمد دصقف « ناروح ىلا جرخ نأ ىلإ لابجلاو ةيريلا ف نادمح

 هل عنملاب زيزعلا باتك لصوو « اهيلإ هلاجر نم دحأ لوخد نم ماكسق عنمف
 عايتبا نم هباحصأ نكمي نأ قشمدب جارخلا لماع بلغت وبأ لأسف « دلبلا نم
 ءهيف هل نذأف كلذ يف اماكسق لماعلا ملكف « قاوسألا نم هيلإ نوجاتحي ام

 ماّسق ناكو. « زيزعلا هيلوب نأ عمط ناك دقو دلبلا ( ظ ١8 ) هباحصأ لخدو

 , 29 ةزملاب ”الزان بلغت وبأ ناكو « امهنيب موق ىعسو كلذ نم فاخدق

 هتدوع لبق ذفنأ يمطافلا نيزعلا نأ 754/١ : افنحلا ظاعتا يف يزيرقملا ىكذ )١(
 يف يليقعلا ساوج نب ناديمح هل لاقي برعلا نم ًايلاو » رصم ىلإ ةلمرلا نم

 ٠ « لجر يتئام وحن

 ٠ "97 "81/97 : ةيوكسمل ممألا براجت ىظنأآ (؟)

 ا ل



 ضعب يف ناك املف « دلبلا يلي هنأ نظو هماقم ماكسق ىلع قشف اروهش اهب ماقأف

 ناكو « ةيباجلا باب يف بلغت يبأ باحصأ نم مجعلا نم لجر فقو مايألا
 ' ماكسق ىلع كلذ مظعف « راكيعلا اذه نوكي مك ىلإ : لاقو هفيس درحف « اوشن

 امهنيب رمألا دسفف « هعم نمو هكلميف ةئطلس بلغت يبأل نوكي نأ فوختو

 يبأ باحصأ نم لخدب نم لك ذخأب هباحصأ ىلإ ماكسق مدقتو « ببسلا اذهب

 مسهنم اولتقو الجر نيعبس وحن مهنم اوذخأف ةينيق بارخ يف اوئمكف « بلغت

 6 مهباودو مهبايث تدخأ دق ةارع بلغت يبأ ىلا مهنم تلفأ نم داعو « ةعامج

 نبا فقو املف « كلذب رصم ىلا بتكو « هلعفي ءيش نم بلغت وبأ نكمتي ملف

 ريبدت نم اذه نأ زيزعلا ملعف « زيزعلا ىلإ هاهنأ باتكلا ىلع ريزولا سلك
 دمو قشمد رصح دق بلغت ابأ نأ ركذي رصم ىلإ ماتسق بتكو « هليحو ريزولا

 لضفلا يبأ نب لضفلا هل لاقي سلك نبال مالغ رصم نم جرخو « ةطوغلا يف هدب

 ىلا لصوأو ةلمرلا لزنو « هكالهإو بلغت يبأ ىلع ةليحلل فيثك ركسع يف
 اهيلا ريسي نأ ديري بلغت ابأ اذه نإ : لاقو ةلمرلا ةبالوب الجس حارج نبا
 وحن قشمد نع لحر دق بلغت وبأ ناكو « هيلع كل نيعم انأو « هفيسد اهذخأيل

 ف بلغت ابأ لسارو ةبربط لزنو « لضفلا راسو « هيلع لزنو ١>راكوفلا

 سفت تربكف « ًابيبط هوبأ ناكو « ”الوأ ايدوهب لضفلا ناكو « هعم عامتجالا
 : لاقف « كلذ ملع' أف ةيدوهيلا ةهج نم ريرس ىلع هعم سلجي نأ بلغت يبأ

 ترجو « ريرس ىلع امهنم لك سلجو ةيربط يف اعمتجاف « ربرس ىلع انم *لك
 انو » اهنم حاترج نبا علقيو بلغت يبأل ةيالو ةلمرلا نأ ىلع تارواحم امهنيب

 جارخلا ىبحبي قشمد ىلا لضفلا راسو « هسفت ف كلذ ررقو « هيلع كل نيعم

 نع راسو « هركسعو هدنج يف دازو « ءاطعلا ف دازو « دنحلا ىف هكضفو

 ةلمرلا وحن هجوتو « هرمأ ف بلغت وبأ عرشو « لحاسلا قيرط ذخأو قشمد

 حارج نبا برهف « يليقثعلا فورعم نب لبش عم ليقثع ونب هيلإ عمتجا دقو
 كلذكو « هل لضفلا ةئوعمب ”ةقث دشحبو برعلا دشحب لعجو « اهنم (و 15)

 -  ةلتحملا  ةمحلا ةدلب عيباني دحآ وه )١(
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 دصقو «نالقسع ىلع لزنو لحاسلا ىلع لضفلا هجوت املفءاضيأ هلثم بلغت وبأ

 اوفطصاو فورعم نب لبشو ليقع ونب تراسو « هركسعب بلغت ابأ حارج نبا
 عم عمتجاو لضفلا داعو « هتفاصم يف فقاو بلغت وبأو 230 نييئاطلا لاتقل

 عمتجا دق : بلغت يبأل اولاقف « ةريثك ةبراغم هعم ناكو.« هركسعب حا“ رجلا نبا

 ينيب ةقفاوملا ترج اذه ىلع : لاقف ؟ حاترج نبا ركسع عم لضفلا ركسع
 دق لضفلا ةبراغم ىلإ بلغت يبأ عم اوناك نيذلا ةبر اعملا رظن املف « هنسو

 يبال اولاقف ؛ مهعم لوخدلا نوديري اولمح حاكرح نبا ركسع عم اوليقأ

 نأ ملعو آريحتم يقبف « رمألا كمهدب نأ لبق نم ءالوه رثإ يف لمحإ : بلغت
 ؛مهباحصأ عم اوراسو هعم اوناك نيذلا ةبراغملا لمح املف « هيلع تكمت دق ةليحلا

 مزهنا مث ؛ هعم ناك نم عيمج مزهناف بلغت يبأ ركسع ىلع ناركسعلا لبقأو
 هنا ركذو « اهعيمج ةباغلا يف هتدئع تناكو « ذخأ. قيرط يأ ف ردب ملف ء وه

 باحصأ نم لجر هعبت ىتح كلذ ىلع لزي ملو « هبرض الإ لجر هيلا مكدقتي مل
 نظو « كب وجنأ انآ ينم عمسا ناسنا اي : هيلإ حاصف عينم هل لاقي حا”رج نبا
 توجنل ”يلع ”تغقو ولف انليخ كمامأ يتلا ليخلا هذه : هل لاقف « قح همالك نأ

 هملكي وهو حمرلا لوطف ؛ ”حمر هديبو هنم برقي وهو هعم ملكتن ناكو « كب
 « هسرف بوقرع نعطف « ءيش بلغت يبأ يف هنكس, ملف هيلع ردقي الأ نظإ وهو
 رهش“أو المج بكرثأف « حارج نبا ىلا هب راسو هذخآف سرفلا هب فقوف

 رايدلا تلخو ةئامثالثو نيتسو عسن ةنس رفص يف كلذو « هقرحأو هلتقو ةلمرلاب

 ٠ مهنم ءالبلا مهلمشو « ؟©2سانلا ىلع ءيط ونب تنأو « حارج نبال

 ًافوخ هروب نب هرسخاتف ةلودلا دضع كلملا نم فاخ دق زيزعلا ناكو

 فلخلا كلذ نع ةقاعف « رصم ىلإ ركاسعلا ذافتا ىلع آمزاع ناك هنأل آدبدش
 , 20ةئامثالثو نيتسو عست ةنس هب هلاغتشاو هيخأ نيبو هنيب يراجلا

 رشان عفد ضومغو فيحصت اهيف ةرابع يهو.نييئاطلل لاتقلا اولطصاو لصألايف 6

 ٠ باوصلا وه هانتيثآ ام لعلو ©« ساطلل » نييئاطلل ةرابع ةءارق ىلإ باتكلا
 ىظنأ + 1١69 ١51١ : ص تامولعملا نم ديزملا يكاطنألا ديعس نب ىيحي دنع (؟)

 ٠ غ*4 40١/17 : ممألا براجت أضيأ
 4/١ : ممألا براجت ىلع عاجش يبآ ليذ ىظنأ (9)

 دن 6*4



 ةئامثالثو نيتسو عست ةنس

 ةعبرأ يف حالف نب رفعج نب ناملس دئاقلا عم يرصملا ركسعلا جرخ اهيف
 يف لزنف « اهيلع بلغ دق اماكسق فداصف قشمد ىلإ لصوو « ةبراغملا نم فالآ

 « كانه رود يف هلوح ركسعو « 20نامرلا قاقزب ( ظ ١9 ) ريزولا ناتسُي

 رهظُم نأ مارو هتقفت تكلقو « ءيش ريغ يف هماقم لاطو « ماكسق ىلع هرمأ لقثف
 كلذ اوبآف « ًاحالس *دحأ نلمحب ال : ماكسقل لاقف « دلبلا نم نكمتيف ةمارص

 ءاهيف حالسلا لمحو اهنم ذخوت .ةرافخ نم عنميو اهالوتب نم ةطوغلا ىلإ ثعبف
 ؛ هيلع متنك ام ىلع اونوك لب رمألا اذهب لمح ال : لاقف « كلذ ماكسق ملع”اف

 ناملس هيف يذلا ناتسبلا ىلإ اوراصو « عماجلا ىلا هعم نمو ماسق راثو

 امب بتكو؛خياشملا رضحأ دقو « هباحصأ عم برحلا دهشب ملو عماجلا يف سلاج

 ركسع ةلودلا دضع كلملل ءاجىتم »هنأ ةيسفن ىلع ًارضحم لمعو «رصم ىلإ ىرج

 , نيزعلا هيلع فقو املف « « هديرب ام ىلع ةنوعم كل نوكيل هلتاقو باوبألا قلغأ

 نع ليحرلاب هرمأب حالف نب ناملس ىلإ هباتكو هلسر ذفنأو « هضرغ قفاو
 مجرو ةئامئالثو نيتسو عسن ةنس نم ًاروهش اهب هماقم ناكو اهنع لحرف « قشمد

 قفاوو بلغت يبأ ىلع هربذ ام لضفلل "مت الو « قشمد ىلإ دومحم وبأ دئاقلا

 ه”رشو ربك هرمأ نأل حاكرج نبا ىلع ةليحلا لامعإ ىلع اومزع ضارغالا
 ىلا ريسملا ديري هنأ رهظأو « هيلع ًاضيأ لمعيل ماكسق ىلا هجوتو © « رهظ

 ١5١ ٠ : قشمد مسق  ةريطخلا قالعألا ٠ ةبيقعلا برق )١(

 ةفالغلا ىلع أريبك ًارطخ نيطسلف يف حارجلا لآ نم ءيلع ءارمأ طاشن لكش (؟)
 بوقعي ةيصو يف رطخلا اذه هاجت ةيمطافلا ةرادالا رعاشم ظحلن دقو « ةيمطافلا
 اميف هل لاق ثيح توملا شارف ىلع وهو هراز امدنع نيزعلا ةفيلخلل سلك نيا

 قبت الو « ةكسلاو ةوعدلاب ةينادمحلا نم عنقاو , كوملاس ام مورلا ملاس » : لاق

 لان نم ىلا ةراشالا رظنأ « ةصرف هيف كل تضرتعا ىتم لفغد نب جرفم ىلع

 ٠ الا" : ةرازولا

 سمس 4! ل



 نبا ملعو « قشمد رهاظب لزنو ليقع ينب عمجو « امهذخألل بلحو صمح
 باحص بكر و«ليحرلاب هباحصأ رمآو هرذح ذخاف ليقثع ينبل هتبتاكمب حارجلا
 ؛قشمد نع حاكرج نبا راسو « سراف ةئامسمخ ريدقت برعلا نم اودخأو لضعلا
 ةمامثالثو نيعبس ةنس رفص يف ملاظو لبش عم لضفلا ىلإ ليقع ونب تمضناو
 نع لحرو « ماكسقو حارج نبا ىلع ةليحلا نم هلمع لضفلا دارأ ام لك لطبو

 ىلإ حارج نبا بتكو « هنع دئعبف هبلط ف ”دجو « حاكرج نبا بلط يف قشمد
 رصم ىلا لضفلا داعو « هنع فكلاب لضفلا ىلع رمألا دروف هرمأ فطلتن رصم

 ىلإ لخدي لجرلا ناكو « اهيف نم كلهأو اهبرخآف نيطسلف ىلا حارج نبا داعو
 تبرخو « عوجلاب سائلا تامو ء هدي الف هلكاي آئيش اهيف بلطي ةلمرلا
 ٠ لامعألا

 يلو دق روجكت ناكو ؛ رعسلا ءالغ اهب دتشا دق ناكف قشمد اكمأو

 نادمح نب ةلودلا فيس نب يلاعملا يبأ ةلودلا ( و ٠٠ ) دعس لبق نم صمح

 لعجو « تاقرطلا ترمعو « مايألا عم تلصتا ثيحب برعلا عم ةلغلا اهيلإ لصاوف
 تدسفأو قشمد لمع يف تعمط دق برعلا تناكو « اهيكلاس رفخب نم اهيف

 ماكسقتل ”ةميمض وهو « رفعض يف اهيلاو دومحم وبأ دئاقلا اهب ناكاو « ةطوغلا

 :ةيراغملا لامعأ نمض دق روحكب ناكو«ةئامثالثو نيعبس ةنس يف قشمد يف كلهف

 عايض نم اهريغو ؟""اتيفلتو ةرعملاو اءانديصو ةنيتلاو الولعمو دوربيو اراق
 , كلذب قشمد لاح تنسحو « ةيمارحلاو برعلا نم اهامحف 2" رينس لبج

 لعف نيح هيلإإ عمتجاف « حالسلا ةلمح دانجألا يف هبيغرت يف زيزعلا روجكب بتاكو

 3 ةيروس يف قشمد ةظفاحم يف ءامسألا هذهب ةفورعم ًاعيمج لازت ام 60

 ١5 ٠ قشمد ةطوغ ٠ يلاحلا نوملقلا لبج وه (؟)

 مدس م9590



 رهقف 6 هراد نم بكر اذا هلوح اوناكو 6 دالبلا رثاس نم ريثكلا قلخلا كاذ

 ٠ 290ةمامثالثو نيعببس ةنس يف مهيلع رهظتساو ؛ ةبراغملا مه

 موي ف هنوب نب هرسخ انف ةلودلا دضع كاملا ةافوب رامخألا تدرو اهفو

 « ًافصنو نيئس سمخ قارعلاب هثدم تناكو « هرمأ متكو « لاوش نما نينثالا

  كلذب رف هملعاف زيزعلا ىلع لخدف « سلك نبا ريزولا ىلإ كلذ ىمنتاو

 اولمعو هتافو دعب اونمأ ١١ هيلع علخو
 ٠ ("”ماشلا ىلإ جورخلا ىلع

 ةفالخلا ةرطيس ىدلو « ةيربربلا ةماتك ةليبق قتاوع ىلع نييمطافلا ةلود تماق )١(

 ةماتك ريغ نم سرب لوخدب اهشيج مجح كادزا يقيرفالا لامشلا ىلع ةيمطافلا

 يف مهومدختساو ةبلاقصلا ءاقرألا نم أريغص أددع ءافلخلا ىرتشا امك 2 هيف

 رصم تحتف امدنعو « رهوج لثم ةيدايق بتارم ىلإ ءالّؤه ضعب لصوو شيجلا

 نهربو « ريريلا يمطاقلا شيجلا دامع لظ اهيلإ نعملا ةفيلخلا لاقتنا دعبو

 ةفيلغلا عفد امم « ةطمارقلا عم عارصلاو ماشلا بورح يف هزجع نع شيجلا اذه

 هصرح ىدم انيأر اذهلو ٠ مهاوسو كارتألا ضعب دينجتب ريكفتلا ىلإ نيزعلا

 ظحاليو ٠ ةشهدم ةعرسب نيكتفلأ لايتغا ثدح فيك مهفن انه نمو « نيكتفلأ ىلع

 ةريبك تايمك دينجتب همايقو « مليدلاو كرتلا نم بئاتك سيسأت يف نيزعلا حاجن

 امنإ ةيمطافلا ةفالخلل دئاوفلا ضعب عيونتلا اذه حمو 2 ةيقيرفأ جونز نم

 * ًانضيآ ةريطخلا تامزألا نم ديدعلا اهل ببس

 دعب هيوب ينب كلم دخأ دقلو « ةيهيوبلا ةلودلا تالاجر مظعأ ةلودلا دضع ناك )2

 دضع ةافو نأ انه هيلإ ةراشالا ديفملاو ٠ فعضلاب مهتوقو رادحتالا يف هتافو

 رظنتأ ٠ انه درو امك ١" ةنس سيلو 3 4م / ه "الا" ةنس تناك ةلودلا

 نبال مظتنملا ٠ 78 ه1 / : ممألا براجت ليذ 5١7 ٠ 880/1 : هيوكسم
 918 -51417/4 : توريب ط ٠ نودلخ نبا خيرات ١١8 ٠ -54/1 : يزوجلا
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 ةئامثالثو نيعبسو ىدحا ةئس

 رهتشا دقو « حاكرج نبا ىلإ ةبرصملا ركاسعلا زيهجتب مامتهالا عقو اهيف
 عم رصم نم ركسعلا راس املف « دالبلا بارخإو داسفلاو ثيعلا باكترإب هرمأ
 لزنف « فئاوطلا لك نمو ةبراغمو ماجعأ اهيف ناكو ١2)يكرتلا نيكتلب دئاقلا
 نومري دنج هعم راصو هرمأ يوق دق ناكو ؛ حاكرج نبا لفجأو « ةلمرلا
 نم هيلإ عمتجاو ةيربط يلاو ) ةراشب هعم راسو « ميظع قلخو « باكشنلاب
 نيكتلب ناكو « نيقبرفلا نيب برحلا تبشنو ريثك عمج اهريغو سيق نم برعلا
 مهذخأو ومزهناف « برحلا دادتشا دعب هئارو نم حارج نبا ىلع جرخ دق مدقملا

 يف صمح ضرأ دصقو « هركسع بهثو تلفأو حا”رج نبا رسآو فيسلاب
 جورخ فداصو ؛ هنمآو هراجاآف اهيحاصب راحتساو ةيكاطنأ دصقو « ةنربلا

 « حا”رج نبأ فاخف مالسإإلا ضرأ ديري ميظع ركسع يف ةئيطتطسق نم سيدراب
 مدقملا ) لظ <. ( نيكتلب دعاثلا ناكو ع 29ه ىلع افوخ روجكت بتاكو

 ىلع ناكو«ةئامثالثونيعبسو«؛7[نيتنئا]ةنس ةجحلا يذ ف قشمد ىلع لزن دق

 )١( يكاطنألا ديعس نب ىيحي خيرات يف همسا درنوو « نيكتفلا تالاجر نم وه 1١

 » ديقمو (« نيكتبلا » فيحصت ديعس نب ىيحي ىدلو انه هتروص لعلو « نيكتلت

 اقنحلا ظاعتا .رظنا * 5 ةنس همودقل خرؤي يزيرقملا نأ انه رسشن نأ :

 0١م .

 بدتنافناملفلا نمددع عم ريصم ىلإ بلح نم ىف ةيئادمحلا ناملغنم مداخلا ةراشي (؟)

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم 22/١! ٠ : امنحلا ظاعتا رظنا " ةيربلع ةيالول
 ٠ "249.05: ةيبيلصلا

 بتكو ةيكاطنأ ىلإ اجتلا لفغد نبا نأ ء ١71 ١55 : ديعس نب ىيحي ركذ ةنفإ
 روطاربمالا نأ يكاطنألا نيب و ؛ ةدجنلا هنم ًاسمتلم يناثلا ليساب روطاربمالا ىلإ

 ٠ ساقوفلا سدرب قتسمدلا ثعب

 نيب هانكرادتو هانتيثآ ام هباوص أطخ وهو « ةثامثالثو نيعبس » : لصألا ِق )5

 ٠ نيخلا قايس ظحالو ؛ 565/١ : افنحلا لظاعتا رظنا ٠ نيترصاح
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 « كلذ نم نكمتن ملف ماسق رمأ فطلتف « يدوهيلا را“رتعلا نب اشنم ركسعلا
 يلو ناك دقو « لاو هبش ةماصمصلا نب ١ شيج دماقلا ماتسق عم قشمدب ناكو

 نيكتلب دمئاقلا لزن الو « نيعبس ةنس يف دومحم ىبأ دئاقلا هلاخ كلهم دعب دليلا

 ىلع لخدو هب لفحي ملف « قمحأ الجر هدجو ةزملا ىلع يرصملا ركسعلا مادقم ش

 ضقي. ملو ”يلإ ءيج. ملو دئاقلا اذه قح تيضق ينإ : لاقف « بتاكلا اشنم

 لوزن امنإ نظو ؛ يلاولا تنأ معن : هل لاقو اشنم هب أزهف « يلاولا انأو « يقح

 رمهاظ ىلإ كعم نمو تنأ جرخت : اولاقو « دلبلا حلصيل قشم - د ىلع ركسعلا

 ناكو « مالسلا هيلع عيهاربا دجسم وحن ركسعف ؛ هعم نمو وه جرخف « دلبلا

 نأ ماكسق نيبو مهنيب ةلسارملا تناكو « ناكلا كلذ يف ”الزان ةراشب ركسع
 اوقب نإ مهن :[ ماسق ملعف ؛ هعم نمو هسفن ىلع آنمآ وه نوكيو دلبلا ملسي

 ا يلحس طيضو ءدلبلا ملسأ ال لاقق « هعم نمو هوكلطهأ دليلا يف

 اب دنع مداغا ةراهب دئاقلا باحصأ نم موقد ماسسق باحصأ نم موق ني ع

 «ةماصمصلانب شيج باحصأ دغ يف لبقأو؛ةراشب باحصأ مهيلع رهظف ديدحلا

 « يقرش باب ضبر قرحأو برحلا تبسشن مث ؛ مهودرطف مهيلإ هباحصأ جرخف

 مهليخ ىلع كارتألا تلخدو « روغاشلا اوكلمو عضاوم ةدع يف رانلا تقلطأو

 ام دعب بارخلا اهمعو دجاسمو عضاوم ة”دعو ةفيقس اوقرحأو نيطاطبلا يف

 سانلا عمتجاف « ةرضملاو فوخلا سانلاب دتشاو « ةرامعلا نسح نم هيلع تناك

 مهل نالف هعم رمألا اوحاصيف نيكتلب دئاقلا ىلإ اوجرخي نأب اماتسق اوملكو
 ًافطل سانلا عامتجا اكو « متن ام اولعفا : كلو« عفلبتو هويخم دابا لذو

 يالا بيو « هس لك ذخاق ءاهئاخ هودجوف هيلإ ماكسق باحصأ فرصتاو

 «كياحصأو كسفن ىلع كنمأو بحت ام ىلا دمئاقلا باجأ دق: هل اولاقف ماكسق ىلإ
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 كلذك هوأر املف « ههجو يف كلذ ناب دقو رئاح تكاس وهو كلذب هوبطاخف

 ناك نم حاصف « سانلا رثكأ عمتجاو ] « دلبلا ميلست نع دوعب نأ اوفاخ
 انرود قرحأو انلذآ نمم هللا مقنتا : ماسقب ريثك مهو هراد تقرتحادق

 : لاقو مهحايص عامس نم هبلق بجوف « قيرطلا ىلع نيحرطم انكرتو انتتتشو
 دئاقلا نيكتلب ىلإ خياشملا داعف (و ؟١) يباحصألو يل نامآ ىلع 21)[دلبلا ملسأ

 لزنن نأ ديرت : مهل لاقو « بلط ام ىلإ مهباجأف باوجلاو باطخلا هوملعإأو

 ًأبجاح دلبلا ىلوف رثوثتو بحت ام لعفا : اولاقف « مويلا اذه يف دلبلا اذه ىلع

 يف برحلا أدبم ناكو « هموي نم ةنيدملا لخدف لجرو ليخ يف خشلتطتخ هل لاقي
 ةئامثالثو نيعبسو ثالث ةنس مرحملا نم نيقب رشعل سيمخلا موي ةيونلا هذه

 دحأل الو ماكسقل ضرعي ملو « هنم نيقب ثالثل سيمخلا موي دلبلا ىلإ لوخدلاو
 اوراصف بره ليقو « رتتساو نيموي ماقأو « هنع هباحصأ قرفتو « هباحصأ نم

 يدونو « دجوب ملف « بلثطو « هباحصأ رود نم اهلوحو اهيف ام اوذخأو هراد ىلإ

 29|[ هدالوأ ] ناكم ىلع لدي نملو « مهرد فلأ نوسمخ هرهظ, نمل لذثيو هيلع

 اوؤاجف « نياطبلا نيب دوهيلا ةسينك يف وه » : لئاق مهل لاقف « آفللآ نورشع
 ًاماكسق نإف رانلاب اهقرحن وأ ةسينكلا هذه برخت نأ ديرن : اولاقو ناكردلا ىلإ

 تدخآأ املف « ًارمخ هل اوفرع الو ًارثأ اوري ملف اهيف مهب رادو « مهدعصأف « اهف

 يف لجر دنع ناكو « موشم اب رظتنت ام : اهنم عمس نمل تلاق « هدلوو هتآرما

 ىلع فقوف « ركسعلا ىلإ ليللا يف جرخف « دحأ هب نطفي ملو ©2رئاحلا

 نمو : اولاقف « سيئرلا ىلا لخدب نأ ديري لجر : لاقو « بتاكلا اشنم ةميخ

 هملعأف نيكتتلب دماقلا ىلإ ثعبف « نامأ ريغ ىلع هيلع لخدف « ماسق : لاق « وه

 نم نيترصاحلا نيب ام كرادت متو « عسانلا هل. هبنتي مل لصألاب طقس عقو )١(
 - 761/١ : افنحلا ظاعتا

 ٠ ربخلا ةيناب قايس بسحو 7048/١ : ءافنحلا ظاعتا نم ميوقتلاو هناكملصألا يف (؟)

 ٠ روس وأ رادج اهلوح بورشملا ةنكمألا نم كلذ هبشي ام وأ ناتسبلا يآ (1)
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 : لاقف « كلجر "دم : هل اولاقو « ةميخ ىلإ هولمحو « هيلع هلخدأو هيلإ هذخأف

 هلجر ”دمف « هب هبرضف سوبدلا بجاحلا جرخأف رذامأب مكتتج انأ لعفأ ام

 هلصأ اذه ماّسق ناكو « نامالا يف مهءاج امل هنع يفعف « رصم ىلإ لمحو ديثقف .

 نم نطب نويثراحلا مهل لاقي موق نم«١"اتيفلت اهل لاقي رينس لبحب هبرق نم
 نبا هل لاقي الجر بحص هنإ مث « بارتلا يف لمعي ناكو « قشمدب شن برعلا
 هبزح نم راصف « رشلا يبلاطو حالسلا ةلمحو ثادحألا يم”دقُم نم راطسحلا

 ٠ هيلإ ىهتتا ام ىلإ هرمأ ديازتو

 )١( ميسق يديس مساب اهي افورعم هربق لاز ام ٠
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 قشمدل روجكي ةيالو

 (1١)ةثامثالثو نيعبسو ثالث ةنس يف كلذ يف ببسلاو

 دحأ هيوغرقل اكولمم ًامالغ ناك هنأ رك'ذ ام روجكب رمأ ءادتبا نم ناك

 دق هيوغرق ناكوب « بلح بحاص نادمح نبا ( ظ ١* ) ةلودلا فيس ناملغ

 يلاعملا ابأ ةلودلا دعس هدلو عنمو « ةلودلا فيس ةافو دعب بلح رمأ ىلع بلغ

 (© امهم لزني ناكو ©9ةينفرو ةامح ىلإ ىلاعملا وبأ راسف ءاهنع هعفدوءاهنم
 مالغ يكرتلا شاتقر لزنو اهلامعأو ًاصمح تبرخ دق مورلا تناكو « هركسع يف
 لزتو « هعم راسو « يلاعملا ابأ هالوم يقلف '؟”هيوزرب نصح نم ةلودلا فيس

 تدسفأ اهتكلم امل مورلا نأل اهثعش ”ملو اهترامع ف عرشو صمح ىلع

 ةئامثالثو نيسمخو نامث ةنس يف مهجورخ دنع ىلوألا ةبونلا يف املامعأ

 اهنيصحتو, اهترامع ف شاتقر دهتجاو اهب نمم ةرغو اهلهأ نم ةلفغ ىلع
 بانتسا دق هيوغرق ناكو « اهيف هتكوش دشبو اهب هرمأ يوقي يلاعملا وبأو
 كلمو بلح ةعلق يف هسبحو هالوم ىلع ضبق هرمأ يوق املف « بلح يف روجكب
 يف عمطأو بلح نم يلاعملا وبأ بتوكو « ؟*”نينس تس ريدقت ماقأو دلبلا

 ةيقب تاياور ضراعيو قيس ام فلاخي أطخ وهو « نيعبسو نيتنثا » لصألا يف )١(
 ميدعلا نبال بلح خيرات نم بلحلا ةدبز ىظنا « ميوقتلا ىضتقا اذهل رداصملا

 . 7-5١05 / : افقنحلا ظاعتا - ١المل- ١الال/١ ١958١: قشمد لم

 ٠ 141-788 /7 : توييب * ل ركاسع نبال قشمد خيرات بيذهت
 , اهنم ةلحرم ىلع « هامح يبرغ ةريغص ةعلق تاذ ةريغص ةديلب نع ةرابع تناك )3

 ٠ سيراب لم * ءادفلا يبأل نادلبلا ميوقت  نيررعب وأ نيراب اهماقم ماقو ترثدنا

 ٠ الهو هم مش

 ٠ «امهب » فيحصت اهلعلو لصألا يف !اذك (5)
 لامشلا ةهج يف ةيمافأ نع يهو « لبجلا ليذ يف ةعنم اهل ةليطتسم ةريغص ةعلق ١)

 ٠ 1750-751 : نادلبلا ميوقت ب ةلحرم وحن ىلع برغلاو
 1061/١ 117١0 ٠ : بلحلا ةدبز يف ميدعلا نبا دنع هلك اذه ليصافت (4)
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 بالك ينب عمجف « هرمأ ىلع هل وع اون وكي نأو « هيوغرق لاجر يف دلبلا كلمت
 اهنم ذخأو اهكلمف نامعنلا ةرعم ىلع لزنو بلح بوص ضهنو هنكمأ نمو

 تسم ةنس بلح لزنف اهنع راسو « هلتقف ©20ريهز هل لاقي اهيلع بلغ ناك آمالغ

 ءاهلمع ةليحب اهحتف هل لهست مث « رهشأ ةعبرأ ريدقت اهيلع ماقأف ةئامثالثو نيتسو

 لاققف « هنمأف نامألا هنم بلطف ىلاعملا وبأ هلسارف ةعلقلا ف روجكب نصحتو

 ىلإ هباجأف « بالك ينب نم دلبلا هوجو كنيبو ينيب طسوتي ديرأ : روجكب
 هدلوو هسفن ىلع نامألاو قاثيملاو دهعلا هل اوذخأو « امهنبب رمألا اوطسوتتف كلذ
 الو « اهملسيو ةعلقلا نم ردحني هنأ ىلع ًاصمح هيلويو هب ردغب ال هنآو هلامو

 نم لزت امل ًاصمح هالوف ؛ كلذ ىلإ هباجأف « هنم دب ال ام الا آئيش اهنم ذخأب

 يف صمح ىلإ روجكب راسو « هيلع هدهاع ام لكب هل ىفوو « اهملسو ةعلقلا

 ةدايزلا ىلا اهيف موي لك هرمأ ناكو اهترامع ىلإ همه فرصو « ةروكذملا ةنسلا

 ةينثبلاو ناروح نم قشمد لامعأ نأ هل قفتاو ؛ فعضلا يف اهيلإ لوخدلا دعب

 « اهيف رعسلا ءالغو اهب توقلا ةكلق نم هركذ مدقت ام ىلع تيرخو تلتخا دق

 ٠ هدنع سانلا رثكو دلبلا رمعف صمح ىلإ ريثك قلخ اهنم الجو

 لبسلا نمأو ( و ”؟ ) ةرامعلا يف ًادهتجم ناكو « روج روجكب يف ناكو

 نم ًاعوج سانلا نم ريثك اهب تامو « قشمد نع تالغلا تعطقتا املق « قرطلاو

 « قشمد ىلإ ةكلعغلا لمح يف اهنم نوبلاجلا سانلا بغرو ةينثيلاو ناروح لهأ

 لاح نسحف « نيدئاعو نيداب مهدثدرت يف قرطلا مهل ىمحو ؛ كلذ نم مهنككم

 « قشمد لامعأ يف تعمط دق برعلا تناكو « اهنمو اهيلإ رفسلا رثكو « صمح
 قفتاو « هيلع بلاغ ماكسقو فعض يف رفعج نب دومحم وبأ دئاقلا اهيلاو ناكو

 «ةئامثالث و نيعبس ةنس رفصيفقشمدب روكذملا رفعج نب ميهاربا دومحم يبأ ةافو

 « برعلا نم اهامحو هركذ مدقت ام ىلع ةبراغملا لامعأ نمض دق روجكي ناكو

 ١/ 1٠-١9١ ٠ : بلحلا ةدبز يف ينادمحلا رسهز وه )1
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 بتاكن روجكت ناكو « ةدشلا كلت يف اهيلإ تالعلا لمحب ىقشمد لاح تنسحو

 « « قشمد كيلونل انباب ىلا ريصت » نآب هيلع باوجلا دروو رصمب هللاب زيزعلا

 يف ركذ ام هرمأ نم ىرجو نيكتفلأ برح ىلا مهجرخأو ريثكلا عمجلا عمجو
 ةعضوم ٠

 ةلودلا دعس نيد ةشحولا تعقو ةمامثالثو نيعيسو نيتنثا ةنس يف ناك املف

 هلسارو ؛ روجكب نيبو « بلح بحاص نادمح نب ةلودلا فيس نب يلاعملا يبأ

 ةيالوب دعولا زاجنإ ةلأسي زيزعلا ىلإ روجكي بتكف 210هدلب نم جرخي نأ
 مكحب يرصملا ركسعلا مكدقم نيكتلب دئاقلا دوع ىلإ ةجاحلا تعدو « قششمد

 زيزعلا ةرورضلا تداقو « هلتقو سلك نبا ريزولاب بوثولا ىلع ةيراغملا مازتعا
 نأب شيجلا بتاك اشنمو نيكتلب ىلا بتكو « قشمد روجكب ىتلو نأ ىلإ
 زيزعلا ىلا آباتك اضيأ بنك ناك دقو « هنع لحريو روجكي ىلا دلبلا ملسُتب
 ركسع ضعب هيلإ ذفت افعكلذ يف هعمطأو««بلح كل ذخآل اركسع *يلإ ذفتأ نأ»
 مورلا قتسمد رهظن « ةريسي ةدم اهرصحو بلح ىلع لزنو مهب راسف قشمد

 هيلا بتكف « بلح ىلع « روجكب سبك ىلع مزعو ةيكاطنأ ىلع لزنو سيدراب

 روجكب “متو هرثإ يف مورلا ركسع هعيتو « بلح نع لحرف هرذحب حا“ رج نبا
 عمج يف ؟”ةيسوج يف لزنو ؛ كبلعب ىلإ هل ناك ام لمحو صمح ىلع لزنو
 ةنيدملا لخدو دليلل ضرعي ملو « صمح ساميم ©7مورلا كلم لزنو « ميظع

 « سليارط ديري «؟”ةعيقبلا ىلا اهجوتم اهنع لحرو ةسينكلا ( ظ*؟ ) دهاشو

 ٠الالالب ١الكما : بلحلا ةدبنز رظنا )ا

 ٠ نانبل لامش عم ةيروسلا دودحلا ىقتلم دنع نآلا ىتح اذه اهمساب ةفورعم (؟)

 ٠ نآلا ىتح مسالا سفن لمحت سلبارط قيرط ىلع نانبل يف (5)



 اذه : اولاقف « انيلإ لمحبي ”الام دير مهل لوقي ”الوسر صمح لهأ ىلإ ذفتأو

 دلبلا نم جرخ نم : اهلهأل لاقو اهيلع لزنو عجرف « لام هيف سيل بارخ دلب

 عماجلا قرحأو ىبسو بهنف هركسع لخدف موق ماقأو موق جرخف « نمآ وهف

 موي صمح ىلإ مورلا لوخد ناكو « اهيلإ بره نمل الو برعلل ضرعي ملو

 ٠ صمح بارخإ هلأسي مورلا كلم ىلإ ذفتأف « ةبراغملاب

 «نيكتلب دئاقلا باحصأ قشمد ركسع نم روجكب عم ناك نم رثكأ عجرو

 ناكو « اهيلا ريسيو قشمد نع نيكتلب لحرب نأ ًارظتنم هباحصأو روجكب ىقبو

 مّتلسي ال نأ نيكتلب ىلإ بتك سلك نبا ريزولا نأ قشمد ةيالو رخآت يف ببسلا
 زاجنإو هرمأب ركذتي©'»[زيزعلاىلإ] بتكفكاذ روجكب فرعوءروجكب ىلإ قشمد
 يله ال نأ باوصلا : ريزولا هل لاقف كلذ يف رمألا رخآت نع زيزعلا لأسف ؛ هدعو

 :لاقف « هب هاندعوو كلذل هانيعدتسا نحن : لاق « اهيف يصعيو قشمد روجكب

 ريزولا بتكف ؛ كلذ نم دب ال : هل لاقف « ىكلو ب ال نأ مزحلاو كاذ ناك دق

 هل لاملا نم ذخأب ام ىلع روجكي فقاو : شيجلا بتاك رارغلا نب اشنم ىلإ

 ىلا ًاهجوتم داعو هيلإ دلبلا نيكتلي مكاسف « هيلإ قشمد ةيالو ملسو « هلاجرلو

 نيكتلبةيالوتن اكو ءةئامثالثو نيعبيسو نيتنئاةنس بجرلهتسم دحألا موي يفر صم

 بجر عباس تبسلا موي يف ًآيلاو دلبلا روجكب لخدو « روهش ةسمخ قشمد

 روجكي دقحف « سلك نبا ربزولا ةيالولا رخأ يذلا نأ فرع دقو « ةنسلا نم

 « يدوهب دوعلا يبأ نبا هل لاقي هعايضو هلمع يف بئان سلك نبال ناكو « هيلع

 هلتقب م<دقتو « <يلع ”نتيتع اذه : روجكي لاقف « دلبلا رابخأب هيلإ بنكي ناكو

 اذه يفو « هدعو زاجناو هرمأب شصكذي بتكو كاذ زيزعلا فرعو » لصألا يف 0
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 زيزعلا ريزولا ملعأو « 22)هل ”متغاو. هيلع مظع ريزولا كلذ غلب املف ؛ لتقف
 « حارج نبا هعم ءاجو دليلا نم نكمت دقو « روجكب نايصع أدبم اذه : لاقو

 لتق ىلع لمعلا ىلع ريزولا مزع نيعبسو عبس ةنس يف ناك املف ؛ ةودع وهو
 نم سيوكلا يخأ نباب فرعي راطع ينارصن مالغ ىلإ ذمتاف (و 58) روجكب
 كاذ لهآ نم ينارصنلا نكت. ملو « « روجكب لتق ىلع لتحا » نأ قشمد لهأ

 « رمألا اذه ىلع نيعب هباحصأ نم دنجلا نم لجرب الإ رمألا اذه متي ال : لاقف
 هيلإ ةعقرلا تلصو املف ؛ روجكب باحصأ ضعب ىلإ ديري امب ةةعقر بتكف
 ءروجكب ىلإ ةعقرلا لصوأف اهب هولبيل هيلإ اهسد روجكي نأ نظف اهيف ام رظنو
 نم أريأل كيلا اهثتلصوأ امنإ : لاقف « اهب كءاج نم دبرأ : لاقو « اهيلع فقوف

 يذلا نإ : هل لاقو « هبلط يف جلو هلوق لبقي ملف « كنع اهمتكأ الو اهرمأ

 ريجألا ىلعو هيلع ضبق هجوف « راطعلا سيوكلا يخأ نبال ريجأ ةعقرلا لصوأ

 اوناك موق ىلع ضبقو « ىبصلا ديررأ : لاقو ؛ راطعلا ىلع ةبوقعلا عضوو

 لضفلاو ملعلا لهأ نم ةثالث مهيف ناكو « مهافت و "'”مهلحكف راطعلا نورشاعب

 جرخأو 1 يلوتسملا ثلاثلاو « يدالخلا رخآلاو « يباطخلا نبا مهدحأل لاق

 « ربلص حبقأ اوبلثصف نيمهتملا نم نالجر هعمو يتفص ام دعب سيوكلا نبا
 نبا ريزولا ربخلا غلبو «نيعبسو عبس ةنس ناضمر ف مويلا كلذ دغ يف اوتامو

 ركسع هيلإ جرخي نأ قفتاو « كاذ زيزعلا ملعأو ًاقنح دادزاو « هيلع مظعف سلك

 ريزولا باحصأ نم سانلا ةيذأ يف روجكي عرشو 27حاترج [ نبا ] هعمو
 كتفلاو بلصلاو لتقلا نم ”لخب, ملو « اميظع ًاروج دلبلا يف راجو « هعايض ف

 تردصأو « فيثك ركسع يف مداخلا رينم دماقلا نيعبسو نامث ةنس ف هيلإ درجف

 )١( ءمافنحلا ظاعتا يريرقملا ىظنا : ١/41429 7508 ٠

 ليمب امهيلع رورملا مث امهضعب ىلع نينقجلا قابطا ةطساوب مهنويع لمس يأ (1)
 * رانلاب ىمحم ةلحكم

 دوصقملاو « لصألا يف طقس كانه نأ ودبيو , ًاحيحصت نيترصاحلا نيب أم فيضا 0

 ىيخلا ةيقب قايس ظنا , حارجلا نباو روجكب دض وه هجوملا كسعلا نأ انه
 ٠ ؟١/89 : افنحلا ظاعتاو
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 برعلا ىلإ ذفتأ كلذ روجكب فرع الو « هعم ريسملاب لامعألا ةال*و ىلإ بتكلا

 (0'بلك ينب يف رثكو لانقلا اوقدصو ايقتلاف « ركسعلا لبقتساو دشحو عمجو

 هديدحلا امهيلع امهباحصأ يف ناممثاق نامدقملا رينئمو ”ةراشبو « حارجلاو نعطلا

 نمو اوعجرف ايراد ناطيح ىلا مهوجلأو يهومزهف نيبلكلا ىلع آعيمج اولمحف
 دخوؤي نأهسفت ىلع روجكب فاخف « نيلولفم نيرساخ روجكب باحصأ نم مهعم
 يلاو لازن دئاقلا بتوك ناك دقو « هنع لحريو دلبلا مكلسي هنأب مهلسارف

 امل راسف فالآ ةتس هركسع ناكو ؛ قشمد ىلع لوزنلاو ريسملاب سلبارط

 رارغلا نب اشنم لسارو « ةلذو فاخو قلق هلاصفتا روجكب فرع ( ظ 0 )

 رنامأو دهع ىلع نوكأ نأ ديرأو دلبلا اذه نم ريسملا ىلع مزاع ينأب » بتاكلا

 نم فاخو هحالسو هلام عمجو « سمتلا ام ىلإ بيجأف 6 « ةرضمب عبتأ الو

 يف ناك املف « هريسم رتسو هرمأ ىفخأف دلبلا نم هيلع عقت نأ ةليحلاو ةعجرلا

 وحن الجو ًافئاخ راس ةئامثالثو نيعبسو نامل ةنس بجر فصن ءاثالثلا موب

 ("' نيراوح نصح ىلا حارجلا نبا هعم راسو لبجلا عم ذخأو « قرشلا
 ردغ نم رينم دئاقلا هرثإ يف ضهن هريخ فرع املف « هرمأ ىفخآو هل ناك ام ذخأف

 قشمدب فلختو « ةقرلا ىلإ روجكب هجوتو « هب سانلا حرفف « دلبلا ىلع لزنو

 ٠ اونمأف « روصنم اب زيزع » اوحاصف لجر ةئامثالث ريدقت هباحصأ نم

 موي يف هعم الزان لازن دماقلا حبصأ قشمد ىلع دئاقلا رينم لزن املو

 رصم ىلإ تاعلاطملا تذفهو 4 لقاثتلا نم هدمتعا ام ىلع سانلا همالق سيمخلا

 تناكف بلك امأو . اهرايد بلح رايد تناك بالكف أطخ وهو « بالك » لصألا يف )١(

 ةصاخ ةريثك ىرخأ رابخأو ء رسغلا ةيقي قايس اذه دكؤيو « اهرايد قشمد رايد

 ريمأ نايلع نب نانسو بالك ريمأ سادرم نب حلاص نيب فلاحتلا نع ثيدحلا ىدل

 - ءىلط ريمأ جرفملا نب ناسحو . بلك

 ٠ م9 : نادلبلا ميوقت * ةيبونجلا ةيقرشلا اهتهج نم صمح ىرق نم ةيرق (؟)

 ٠ نيتيرقلا ةيحان ًايرادا عبتت يهو . مك /6 / صمح نع نآلا نيراوح دعبتو
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 « اجن ىتح روجكب هلامهإو اشنم لعق سلك نبا ريزولا ركقأق « لاحلا حرش
 روجكب تيلخ : هل لاقو « روجكب باحصأ نم ةنماتسملا عم رصم ىلإ هصخشأو
 ريغ نكي مل : لاقف ؟ ةيافك هيف ركسع ؟١١ كعم ناك امأ : كسفن ىلع ًافوخ

 برعلا نم ةرثكو ةوق يف روجكب ناكو « لقاثتو انع رخآت ”الازن نأل « هتلعف ام

 هلزعو هرذثع لبقي ملف « قكبثس ليخو نشانوجو عورات باحصأ مهو « مهريغو

 ىلإ ةدوع هل نوكت نأ روجكب نم فاخي سلك نبا ناكو ؛ ركسعلا رييادت نع

 كليحر اندرأ ام : هل لوقي هيلإ ”لوسر ذفتآف « قشمد نم نكمتيف قشمد ةلالو

 ناك امو « هداثعو هداسفل حارجلا نبا ةاعبال ركسعلا انذافتإ امنإو « دلبلا نع

 روجكي لمحف « ةجاح هيف انل امف تببحأ ام اهيف لعفإ كلف تالغو عايض نم
 ناكو « هيلإ دنتسي ناطلس هل سيل آعطقنم ةقرلاب ماقأو « قشمدب هل ناك ام

 ابأ لساريو « نيقرافاكيم ىلع بلغ دق ؟؟9ذاب هل لاقي درثك لسارب ةقرلاب
 «صمح نم هدب ف ناك يذلا لمعلا ىلإ ه”دثرب نأ بلحب ةلودلا فيس نب ىلاعملا

 ذاب ىلإ دادغب بحاص ركسع جرخ ةئامئالثو نيعبسو عست ةنس يف ناك املف
 هركسع مزهناو رسثكف, ةعيبر رايدو لصوملا ىلع هتبلغل هركذ مدقملا يدركلا
 ةلودلا دعس لسارف دادغب ركسع نم فاخف كلذ روجكب فرعو « هباحصأو

 ٠ كلذ ىلا هباجأف صمح ةيلوت هلأسب يلاعملا ابأ

 فرع املف « هنم افوخ ةقرلاب هرابخأ نع ( و ؟4) لأس سلك نبا ناكو

 ىلإ لسرأف « رايدلا يف عمطيف صمح ف روجكب انرواجي : لاق كلذ ريزولا

 باحصأ نم اهب نم ذخآيف صمح ىلإ ريسب, نأب خابطلا ”حصان هل لاقي هل مالغ

 )١( هانتبثأ ام هباوصو . ربخلا قايس هيلع لدي أطخ وهو « هعم » لصألا يف ٠

 فحزلاب نيكفتلاو لصوملا لوخد ىلإ هتداق تايلمع يف مهداقوا داركألا نيب نهظ (؟)

 ةنس لتقو ليقع ةليبقبو نيينادمحلا اياقبي هطاشن ءانثأ مدطصا « دادغب ىلع
 يف ةيناورملا ةلودلا مايق مجن اميف هطاشن نع مجن دقو « م 13 / ه 58١

 : يقرافلا خيرات ١7,8 ٠ ١ا/57/19 : ممألا براجت ليذ ىظنا - نيقرافايم

 ١11 , 851 "٠١5 ؛ ريثألا نبال لماكلا 5 28 ١
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 بحاص يلاعملا وبأ ناكو « مهاتأأ ىتح هب رعشب ملف ةيربلا يف ىرسف « روجكب

 اوجرخو اولمح مهنأ مهل قفتاو مهر”ذح نم مهيلإ ذفتأف « ةيرسلاب ملع دق بلح
 مهتذخأف « ةيرسلا مهتكردأ دلبلا رهاظ مهلامحأب اولصح املظ «نيبراه صمح نم

 لسارف « يل اعم لا يبأ عمو ةبراغملا عم روجكي رمأ دسفو « قشماد ىلإ تعجرو

 بآةرضُمإ سلك نبا ريزولا ناكو « ةبح ام هدنع هل كري ملف دادغب بحاص

 نم يدوي سلك نبا ريزولا ناكو « هبحاص يف امهنم دحاو لك عمطيو امهنيب
 جرخ هرمأ ميدق يف ناكو ةنطفو ءاكذو ءاهدو رةليحو ركم اذ ًاثيبخ دادغب لهأ

 يتلا لاومألا تعمتجا املف « راحتلل تاليكو سلحفا ةلمرلاب لزنف « ماشلا ىلإ

 هرجاتف « رصم بحاص يديشخالا روفاك مايأ يف رصم ىلا برهو اهرسك راجتلل

 اذإ ناكو « رصم عايض ىلع هلامب لاحب 217[ راص ] و اريثك اعاتم هيلإ لمحو

 هلاغشأ يف رهام ناكو « اهنطابو اهرمأ رهاظو اهعافتراو اهتلغ فرع ةعيض لخد

 ربتخو هلاح تربكف « ةحص نع هب ربخأ الإ اهرومأ نم ءيش نع لأسم ال
 حلصل آملسم اذه ناك ول : لاقف « ةسايسلاو ةئنطفلا نم هيف امو هربخب روفاك

 يف رصم عماج لخدف ةرازولا يف عمطفا روفاك لاق ام هغلبف « ًاريزو نوكي. نأ

 ريزو ةبازنح نبا ريزولا غلبف « روفاك دب ( ىلع ) ملسأ اتآ : لاقو « ةعمجلا موي

 دصقو برغملا ىلإ برهف « هنم فاخو هدصقق هيف عمط امو هيلع وه ام روفاك
 مهدنع هل تراصف « هرمأ باحصأ هللا نيدل زعملا عيمت يبأ عم كانه اوناك آدوهب

 زعملا يفوت املف « اهيلا هعم راسف « رصم زعم ا دخأ نأ ىلإ مهعم لزب ملفا ةمرثح

 ةئامئالثو نيتسو سمخ ةنس ف هرزوتسا هللاب زيزعلا يلو دوهيلا هباحصأو

 يوق « ةكمهلا ريبك سّتلك نب فسوي نب بوقعي جرفلا وبأ ريزولا اذه ناكو
 هيلع ل"وعفءهكحصتساو هبماقوءزيزعلا رمى لعىل وتساف ةبيهلا ميظع«ةنملاو سفنلا

 هيلإ بكر ةافولا ةّكعلتعا املفءهرييدتب ةميقتسم هرومأ تناكو«هيلإهرمأض وفو

 كنأب تددو : هل لاقو « هرمأ همغق سأيلا لاح ىلع هدهاشقف ؟دئاع زيزعلا

 لان نم ىلإ ةراشالا رظنا . قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )1(
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 رةجاح نم لهفا ( ظ ؟4 ) يدلوب كيدفآو ىدتمت وأ 4 يكلمب كعاتنأف « عابتت

 ينصخي ام امأ : لاقو « هنيع ىلع اهكرتو هدب لّكبقو ىكبف ؟ بوقعي أ: اهب يصون
 نم ىلع فا*رأو هابإإ كيعرتسأ نأ نم يقحب ىعرأ كنأل الف نينموملا ريمأ اب
 لفقق : لاق « كتلودب قلعت امي كل حصنأ ينكل « هب كيصوأ نأ نم هفقلخأ

 مورلا نينمؤملا ريمأ اب ملاس : لاق « لوبقم كبآرو عومسم كلوقف بوقعي اب
 نب جرفملا ىلع قبثت الو « ةكسلاو ةوعدلاب ةينادمحلا نم عنقاو. « كوملاس ام

 ةنس ةجحلا يذ يف ٍيقوتو « ةصرف هيف كل تضترع ىتم حار جلا نب لفغد
 ءهسفنل اهانب ناك ةبق يف ةرهاقلاب هراد ف نفدب نأ زيزعلا رمأف ةئامثالثو نينامث

 « هدقفب ًائيزح هنع فرصتاو « هربق يف هديب هدحلأو هيلع ىلصو هتزانج رضحو

 سادعلا رمعنب ىلع نسحلا ابآ رزوتساو]امايأ لامعألا لكطعو نيواودلا قلغأو

 ؛ ةديدم هدعب ؟١)[ تارفلا نب لضفلا نب رفعج لضفلا ابأ رزوتسا مث# ةنس

 هيفو « رصم طابقأ نم ًاينارصن ناكو « سروطسن نب ىسيع دنقو هفرص مث

 لامو « جارخلا نم ًاريثك ركفوو.لاومألا عمجو رومألا طبضف ؛ هب امكو ةدالج

 نم نيفرصتخلا باتتكلا حرطاو نيواودلاو لامعألا مهدكلقف ىراصنلا ىلإ

 « رارغلا نب ميهاربا نب اشنمب فرعي ًايدوهب الجر ماشلا يف بانتساو نيملسملا
 ىلوتساو ؛ هلثم ىراصنلا عم ىسيعو « دوهيلا ىلع رفوتلا يف هكلسم كلسف

 اهملسو ”ةعقر نيملسملا دالجأ نم لجر بتكف ؛ ةلودلا ىلع نيتلملا نيتاه لهأ

 اهميلستو هيلإ ةمالثللا عفرو زيزعلا ضارتعا ىلع الذب اهل لذبو رةأرما ىلإ

 ىسيعب ىراصنلا زعأ يذلاب نينمولا ريمأ اب » : ةعقرلا نومضم ناكو « هدب ىلإ

 يف ترظ الآ كب نيملسملا لذأو « رارغلا نب اشنمب دوهيلاو « سروطسن نب

 جوملاك تقفدتت اهبكر اذإو « يملا يف ةعيزن ةلثب ىلع زيزعلا ناكو + « يرمأ
 باتك نم نيترصاحلا نيب ام فيضأو « خسانلا هل هبنتي مل طقس ىصصنلا باصأ )١(

 يمطافلا رصعلا يف ءارزولاو ةرازولا ٠ 75 174 : ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالا
 . #048 : 391١ ةرهاقلا ط ٠ يوانملا يدمح دمحم روتكدلل
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 رمأو « اهيلع زيزعلا فقوو سانلا يف ةأرملا تصاغو « ةداعلا ىلع ةعقرلا دخآ ىلا

 يضاق ىعدتساف « هرمأ يف ركفلا "معئنم هرصق ىلإ داعو دجوت ملف ةأرملا بلطب

 «هسنأ لهأو هصاوخ يف هدنع ًامدقتم ناكو « نامعنلا نب دمحم هللا دبع ايأ هتاضق

 ؟ رمألا اذه يف كدنع ام : هل لاق اهأرق املف « اهيلع فق : هل لاقو ةعقرلا هاطعأف

 ىلع ضيقلاب لاحلا يف مةدقتو « هنع ( و ؟٠ ) ةلفغو هيف طلغ ىلع اكنك ام

 ماشلا ىلا بتكلا ءاشثإو ىراصنلا باكتكلا راسو سروطسن نب ىسيع
 نيواودلايف لامعألا درت نآوءدوهيلا نم نيفرصتملاو رارغلا نب اشنم ىلع ضيقلاب

 مث « دالبلا يف ةاضقلا ىلع هيلع فارشالا يف لوعُيو « نيملسملا باكتكلا ىلإ

 «)اديدش ابح اهبحي ناكو ؛« زيزعلا تنب كلملا تس ىلع حرط ىسيع نا
 لمحو « هل عانطصالا ديدحتو « هنع حفصلا ف اهب عفشتساو « الوق اهل درب الو

 « هتمدخب اهيف ركذي ةعقر زيزعلا ىلإ بتكو « رانيد فلأ ةئامثالث ةنازخلا ىلإ

 نيملسملا مادختسا هيلع طرشو « هيلع ناك ام ىلإ هداعأو هنع يضرف هتمرثحو
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 ةئامثالثو نينامثو ىدحإ ةنس

 نأ هركذ مدقملا ريزولا سروطسن نب ىسيع نم فاخ دق روجكب ناك

 هل ركذي زيزعلا ىلإ بتكف « كاذ تبجوأ هنيبو هنيب تمدقت بابسأل هيلع لمعي
 اهدعب ام ناك هل تلصح اذإرو « قارعلا زيلهد اهنأو اهعافترا ةرثكو بلح ةلالج

 ىعدتسو « ةدعاسملاو هل ةعاطلا لذبو هبتاك دق اهب يذلا ركسعلا نأو « هدد يف

 سلبارط ىلاو. لا”زن ىلإ بتكو « دارأ ام لكب هباجأف « ةنوعملاو زاجنالا هنم
 لازن ناكو « رامثكتسا ةدواعم الو ناذئتسا ريغ نم هاعدتسا ىتم هيلإ ريسملاب

 ىسيع هيلإ بتكف « هصاوخو ريزولا ىسيع عئانصو « هداوق هوجو نم اذه
 ليلعتلا هعم لمعتستو ةعراسملاو ةدعاسملا هل رهظتو « روجكس دعاقنت » نأب ًارس

 ريسم يف روجكب كشب ملفء«هملسأوهنعرخآت هب اقومالو م عم طروت اذإف«ةعفادملاو

 نوكيل سلبارط نم ريسي نأب لازن ىلإ بتكو « ةقرلا نع راسو هيلإ لا”زن
 روحك لزنو ءهدعوو لاكزن هباجاف ء دحاو تقو ف بلح رهاظ ىلإ امهلوصو

 نم ة”دعو بلح بحاص يلاعملا يبأ ةلودلا دعس ناملغ اهيفو 2237 سلاب ىلع

 ةبتاكم لصاوو هريسم يف لا”زن طابتو « روجكب لحرو هولتاقو مهلتاقف « مليدلا

 روجكب ماقآو « هيلإ هلوصو يف هيلع رمألا برقو لزنم دعب لزنم ف روجكن
 وبأ ناكو « بلح بلطو اهقراف ازمغم اهيف دجي مل املف « مايأ ةسمخ سلاب ىلع
 « هيلع ( ظ ؟5 ) روجكب نايصع هملعأو مورلا ميظع ©9ليسس بتاك يلاعملا

 ) )1١تارفلا ىلع ةيروس يف ةيلاحلا ةنكسم يه *

 هاجت هتيروطاربما ةسايسس لماك لكشب ذفن « ةطنزيب روطاربما يناثلا ليساب (9)
 ةيمطافلا ةفالخلا نيبو هنيب ةنزجاح ةلود نوكت نأ بلح نم دارأ دقف .ء بلح

 املك هتاوق لاسراب وأ ًايصخش اهتيامح ىلإ فخ كلدذل. ًاحوتفم ًايراجت ًاقوسو

 * نييمطافلا لبق نم تددهت
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 هداجنا ىلإ ةجاح هتعد ىتم هيلإ ريسملاب ةيكاطنأب هبحاص يجربلا ةبتاكم هلآسو
 « روجكب ىفاو املف « هيلع لوقلا دكأو « كاذب مورلا ميظع بتاكف « هتتوعمو

 نم نيخسرف ىلع وهو قباد جرم لزنو لحرف « يجربلا ةلودلا دعس ”بتتاك

 دتماو « ةروعانلاب فرعت ةيحان ف لزنو ةرقنلا ىلإ روجكب لصوو « بلح

 يف ةلودلا دعس زربو « خسارف ةعبرأ بلح ىلا اهنمو نرعا ”لت ىلإ هركسع
 ؛كارتألاو مليدلاو نمرألاو مورلا نم لجر فالآ ةتس اوناكف هباحصأو هناملغ

 الإ لجر ةئامسمخ مهتدعو بالك نب ورمع الا برعلا ركسع نم هعم نكي ملو

 ( روجكي عم بالك ينب برعلا نوطب نم مهاوس نمو « ةوقو سأب ولوآ مهنأ

 ناكو « هركسع راسو زرب الو « بلحب ةعلقلا يف هدالوأو همرح لصح نأ دعب

 ضرألا ىلا لزنف هتدعو هتدع نم ىأر ام هبجعأ « هبجحي ريبكلا يحارجلا ولون

 لثم هباحصأ لعفو « هردغو روجكب نم هتلاداو هرصنب هللا اعدو ركفعو ىلصو

 كتعاط يف اهئنل”ذبنل هللاو كيدي نيب انسوفت : هل اولاقو « هيلإ اوعمتجاو « هلعف
 ةلودلا هذهو « ةدعلاو دالوألا متتأ : مهل لاقو مهركشف « كنع ةعفادملاو

 بتكي نأ هرمأو يصيصملاب فورعملا هبتاك ىعدتساو «مكنم دحاو اهيف انأو مكل

 صمح باي نم هعطقت نآ هل لذبيو هفوخيو هللا هركذيو هفطعتس روجكب ىلإ

 هملعيو ؛ةيدوبعلاو قرلا قح ةياعرو « ةعداوملاو فكلا ىلإ هوعدبو « ةقرلا ىلإ

 راسو « هيلع لوعي ام هياوج نم هيلإ دوعي نأ ىلإ هئاقلو هبرح نع فقوتم هنأ

 هفازإب مورلا ركسعو « بلح نم ليم ىلع برينلاب فورعملا عضوملاب لزنف
 «هيلع فقو املف « باتكلا هيلا لصوأف « روجكي ىلإ ةلودلا دعس لوسر ىفاوو

 لوسرلا داعف « آباتك كيلا لسرأ ام ال نابع هارت ام باوجلا هل لق : هل لاق

 ةلودلا دعس مدقتف « هرثآ ىلع رئاس هنأ هملعأو هلوق ةلودلا دعس ىلع داعأو
 مهداحنأو هناملغ ناعجش هتمدقم ىلع مدقو « بييزلا ريدب فورعملا عضوملا ىلا

 خراي هتمدقم ىلع روجكب لعج دقو « مهركذ انمدق نيذلا بالك نب ورمع نم
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 باحصأ نم سرافلا ناكو دراطتلا مقوو ؛ مالغ ةئام يف ةيمالغ (و 55) اقيشرو

 روجكي ناكو « هيلإ نسحأو هيلع علخ حرجو. نعطو هيلإ داع اذإ ةلودلا دعس
 ةمسأ بتكد نأب رمأ لاحلا هذه ىلع لجر هيلإ داع اذإو « كالخت كلذ ”دضب

 روجكي عم نيذلا برعلا بتاك ةلودلا دعس ناك دقو « هرمأ يف آفتآتسم رظنيل

 الآو ةضئافلا ةلضافلا اياطعلاو ةريثكلا تاعاطقالا مهدعوو مهيغرأو مهنمأو

 هتاعيقوتو هتانامأ تلصح املق ؛هعم لوصحلاو روجكت ىلإ زايحنالاب مهذخاوي
 ىلإ اوئماتساو هنع اوفرصناو « هوبهنف روجكب داوس ىلع اوفطع « مهيدبأ ف

 ردغو لا”زن دعاقن نم هيلع «من ام روجكب ىأرو « هيلع اولزنو « ةلودلا دعس

 اذإ هيلإ زايحنالا هودعوو هوبتاك اوناك نيذلا ةلودلا دعس ناملغ رخآتو برعلا

 : هل لاقو « 217 يب رغملا نباب فورعملا هبتاك نسحلا ابأ ىعدتساف « هوناع

 يل صلخت برعلا نأو « يتواعبو ينئجي زيزعلا نأ ينتمهوأو ينتر“رغ
 كلذ نم ءيشل ناك امو « ”يلإ اونمأتسيو ينيفاوت برعلا نأو « ينحصانتو
 تقادص : لاق ؟ هب انل ةقاط ال اييظع ًاركسع انعازاب نإف نألا يأرلا امف ةقيقح

 عم باوصلاو « كحصن تقراف الو ككشغ تدرأ ام هللاوو هتلق اميف ريمألا اهبأ

 لا”زن هب كلماع امب زيزعلا بتاكتو ةقرلا ىلإ عجرت نأ ةضراعلا بابسألا هذه

 روجكب ركسع يف ناكو « كرمأ يف رهظتسيو كدجني هنإف « هداجنتسا دواعتو
 دقو هل لاقف « يناكفخلا نباب فرعي مدقتلا يف هارجم يرجي هداوق نم دئاق
 «هب راشأو هلاق اميف كدنع ام : لاقف « يبرغملا نبا نيبو هنيب ىرج ام عمس

 اذاف « مالعألا سكنت مالقألا : هتسد يف سلج اذإ لوقي كبتاك اذه : هل لاقف

 مكاحلا مايأ ةيمطافلا ةلودلا هوجو نم « بتاكلا يبرغملا نيسحلا نب ىلع 0(
 مايأ يف بلح ةنيدم كرت « ينادمحلا ةلودلا فيس باحصأ نم ناك « هللا سأب
 ماشلا يظن يلوف ء ه ةنس رصمب قحتلا « ةلودلا فيس نب ةلودلا دعس
 هيلع ريغت مث « مكاحلا ءاسلجنم راصو . 787 ةنس لاومألاو لاجرلا ريبدتو
 ةديز * 61 : ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالا ٠ م١٠١٠ /ه ٠-5* ةنس هلتقف
 - :188/١ بلحلا
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 (كولملا دنع انل ىقبي هجو ةيأف اتبره اذإو « برهلاب انيلع راشأ قئاقحلا تكقح

 نبا عمسو « انيلع امإو انل امإف فيسلا الا سيل. قلاط مويلأ برهي نم ةجوزو
 خويش نم ايودب فقاو ناك دقو « روجكي. فاخف « يناكفخلا نبا هلاق ام يبرغملا

 ( ةميزه تناك ىتم ةقرلا ىلإ هلمحب, نأ ىلع كيرتب نب ةمالسب فرعي بالك ينب
 هماس « هرعشتسا ام روجكب نم رعشتسا املف « كلذ ىلع رانيد فلآ هل لذبو

 ٠ ةقرلا ىلإ هلصوأف هل هدعأ يذلا تقولا لبق هريبسن ( ظ ؟6)

 دمعي نأ ىلع ةعاحشلا لضفو « سفنلا ةوق نم هيفاام ىلع روجكب لمعو

 نمو « هسفنب هيلع مجهبو « هتفاصم نم ةلودلا دعس هيف يذلا عضوملا ىلإ

 سيكو كلذ لعف اذإ هنأ دقتعاو « هب مقوبو هناملغ ديدانص نم هعم همحتقي

 ٠ 2207كلم « سانلا مزهناو عضوملا

 دق : مهل لاقو هنم ءالبلا نسحب هب قثوو هاضترا نم هناملغ نم راتخاف

 باهذو « ةميزهلا فرش ىلع انلصحو « هومتفرع ام برحلا هذها نم انطروت

 هملعأو 4 هيلإ نماتساف « ىحارجلا قلل ىلإ هنم مالكلا عمص نمه دحاو ردابو

 يف فقوو « هدب, نم ةبارلا ذخأو « ةلودلا دعس ىلإ لول عرسأف « ةروصلاب

 , كب عقوبو « كيلع عقبو كدصقب نأب اهثدح دقو هسفت نم سبأ روجكب نإف

 نأ وأ لصألا نم تطقس مالكلل ةيقب دوجو ينعي انهو ( كلمو » : لصألا يف )1

 رداصملا يف رمألا اذه يف تبلا ىلع دعاسي ام فوت مدعل آرظنو 2 ةدئاز واولا

 ديعس نب ىيحي خيرات ىظنا * قايسلا ميقتسي اميك واولا فذح ترثآ « ةرفوتملا

 ٠ ١ا[-١1ا!8/1 : بلحلا ةديز ١/7 ٠ : يكاطنألا

 ٠ « اهيف » حصألاو ء لصألا يفاذك (؟)
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 ضيرعتلا نم ىلوأ كتلودلو كل ةياقو نوكأو يسفنب كيدفأ نئلو لعفيسو
 روجكب لاجو « هدب يف ةيارلاو هرهظ يف ©20ةيرامعلاو ةلودلا دعس لقتتاف « كب
 فويسلا مهيديأبو ذوخلاو تادنغاذكلا مهيلع ناملغلا نم سراف ةئاسعبرأ يف

 توتللاو ركاسعلا اهبهل تجرفأ ةلمح هتلوج بقع لمحو فيفاجتلا مهليخىلعو

 هسأر يف ةذوخلا ىلع هبرضف ْولْول ىلا ىفاو ىتح فيسلاب برضي لزي ملو
 ىلا ةلودلا دعس ردابو « روجكي ىلع ركسعلا لمحو « ضرألا ىلإ لول عقوو
 اودتشاو « مهمادقأ تتبثو مهس وفت توق هوأر املف « هناملغل هسفن ارهظم هناكم

 ةليح الو ةردق هل قبب ملو « هعسوو هدهج روجكب غرفتسا ىتح لاتقلا يف
 هباحصأ ىلع رسألاو لتقلا ىلوتساو « بلح بوص هناملغ نم رمت ةعبس يف مزهنا

 نم لعف دقو هفيفاجت هسرف نعو هنشوج هسفن نع ىمر دقو « ةميزهلا ىلع متو
 لشمل اهدعأ يتلا لويخلا نم هتحن يذلا سرفلا ناكو « هلاعف لثم هعم ناك

 يميريقلاب فرعت احر ىلإ ىفاوو « رانيد فلأ هيلع هنمثو هيف لصح ام (و ”0)
 ردق اهتعس اهيلإ لمحت ةيقاس اهلو « نيرسنق 27 يلياقم بلح نم خسن رف ىلع
 ملف ابثوو اضوخ اهربعي فأ ىلع سرفلا لمحف « عارذ كمس يف ©0نيعارذ

 مهقحل و «« انتكردأ دق ليخلا نإ » : هناملغ هادانو هب فقوو « هدهجأو هيف نكي

 اوفرعي ملو « مهبايث مهوبلسو « مهباود نع مهولجرأف برعلآ نم سراوف ةرشع
 اوراجتساو احرلا ىلإ اوأجلف ”ةارع هناملغو روجكي ىقبو « مهنع اوداعو روجكب

 نأ اونظف. بهنلا يلطت برعلا نم ىرخأ ةيرس تءاجو ؛ اهيلإ مهلخدف اهبحاصي

 مهملعأف مهميلستب اهيحاص اوبلاطف « مهنم هنومنغي ام احرلا يف نيذلا ناملغلا عم

 « احرلا انقرحأ الإو مهانكرت تركذ ام ىلع مه اندهاش نإ : اولاقف « ةارع مهنأ

 ةنيزم  ةنيعظ  ةديس لثمت اههبشي ام وأ ةيمد نع ةرابع تناك ام ابلاغ )١(

 هفلخ وأ اهبوث تحت سلجيو لمج رهظ ىلع عضوت ةفلتخملا يلحلاو بهذلاب

 لاثقلاو اهنع عافدلل ناسرفلا اهلوح فتليو « ةصاخ تاكرح اهكرحي ةداسلا دحلأ

 ٠ هامح ةنيدم يف ًارارم اهتدهاش « ةمئاق ةيرامعلا لمح ةداع لازتامو « اهنود

 ٠ « يلي امم » فيحصت نوكت دقو لصألاب اذك )0

 ٠ « قيوق رهن ىلع » ١79/١ : بلحلا ةدبز يف ()

 دس ة5اكاس



 ناملغو روجكب ىضمو « مهنع اولخ مهلاح اوأر املف مهيلإ مهجرخأو بابلا حتفف

 «برعلا نمموق ”رمو«هيف هسفت حرطف«ةطنحعرز هيف“١حارب ىلإ هناملغنم هعم
 هفرعي نطق نم لجر مهيف ناكو « مهيلإ اولدعف « هب نوزوفي ام مهعم نأ اونظف
 « يسفت كف“رعأ ىتح يل ممذأ : لاق « ال : لاق ؟ ينفرعتأ : هل لاقف « روجكب

 كريعب رقوأ ينتإف ةقرلا ىلإ ينلمحاو ينعنطصاف روجكب انأ ؛ هل لاق « هل مذاف
 هاسكو هتيب ىلإ هلمحو هفدرأف « لعفأ : لاق « هحرتقت ام لك كيطعأو ًامهذ

 :ىدانو روجكب بلط يف ليخلا ثب دق ةلودلا دعس ناكو « ةمامعو ًاورفو ًاصيمق

 هنظ ءاس يودبلا تيب ف روجكب لصح املف « «هبلطم هلف روجكب رضحأ نم»
 لاقف ء هرمأ يف هل مع نبا راشتساو « هيف هلذب ةلودلا دعس ناك اميف عمطو « هب
 دعس دصقت نأ باوصلاو « هدعوب في ملو ردغ اميرف « ”ليخب لجر وه : هل

 ةلودلا دعس ركسع ىلإ يودبلا بكرف « كيطعي آم الجاع هنم ذخاتو ةلودلا
 ءازج ام : لاق ؟ كتحيصن ام : هل لاقف « هترضح ىلإ رضحأف « ةحيصن » حاصو

 نادف يتئام هنع ديرآو يدنع وهف : لاق « همكح : لاق ؟ ًاروجكب ملسي نم

 لاق « ابايث ةعطق نيسمخو « ةطنح لمحت ةلحار ةئامو مهرد فلآ ةئامو ةعارز

 ربخ ىحارجلا لول فرعو « هنم ىل قثو : لاق ؛« كل كلذ لكو : ةلودلا دعس

 هناملغ ىلع آيتكوتم ىشمو « هتباصأ يتلا ةبرضلاب نخثم وهو لماحتف « يودبلا
 ؟ اذه لوقي ام يالوم اي : لاقف « ةلودلا دعس ( ظ 07 ) يدب نيب رضح ىتح
 هراضحإل ضام وهو « هيلإ هانبجأ ام بلط دقو « هدنع روجكب نإ لوقي : لاق
 «خسرف ىلع جرملا يف : لاق ؟ كلهأ نيأ : هل لاقو « يودبلا دب ىلع لول ضبقف

 اوقترن نأ مهرمأو يعيفشلا الابقإ مهيلع مدقو ناملغلا نم ”ةعامج ىعدتساف

 وهو هولمحيو روجكي ىلع اوضيقيو « ةكلحلا اوفاوي ىتح لابجلا سوؤر
 ةلودلا دعس ىلا مدقت مث « ةلودلا دعسب ثيغتسي يودبلاو « هدب ىلع ضباق

 ع كتمدخ يف راهظتسا نع ينم ناك هنإف « يلعف ”يلع ركنتت ال انالوم اد : لاقو

 )١( يبثألا نبال ةياهنلا  ةرهاظلا ضرألا ٠

 ا ا



 ىلع بئاغرلا هاطعأل هيف امب روجكي سحإو هلهأ ىلإ يودبلا اذه داع ولو
 «هل لوذيم يودبلا اذه هبلط يذلاو « هنم كاذ لبق نأ نمآت الو هصيلخت

 امب هل يفتو ذئنيح هيطعنف انيفاوي نأ ىلإ هب كسمتلا يف طايتخحإلا انترض امو
 تداع ىتح تاعاس ضمي ملو « كرد هلل دمحم ابأ ا» تنسحأ : لاقف « هاندعو

 « هعم وهو يعيفشلا لابقإ اهدعب ىفاوو « روجكب لوصحب ةرشبثم بجنلا
 ىلإ ةلودلا داعس ذفت أو هيلإ هلاخدإ يف هنذآتساو « قدارسلا ءارو نم هب فقوف

 ءانس تءاج ول هتقول هقنع برض : لاق ؟ روجكب يف كيأر ام : هل لاقو لول

 اهل هتهوف كنم هتيهوتساو . ةلودلا دعس تخأآ ىنعي  سانلا ”تس ةنيزلا

 هقنع برضف هفايس ناكو ىلدعلا اجرف ةلودلا دعس رمآف « ددجم لش انل ناكل
 فورعملا عضوملا ىلإ امهلمحو رسألا يف لصح دق ناكو « ينافخلا نبأ قنعو
 اهيلع لزنف ةقرلا ىلإ ةلودلا دعس راسو « امهلجرأب امهبلصف ةروعانلا نصحب
 «هلاومأو همرحو روجكي دالوأو « يب رغما نسحلا وبأو يقيشرلا ةمالس اهيفو

 روجكيل نأ الإ كدبع دبعو كدبع ينإف » هباجآف دلبلا ميلستب ةمالس لسرأو
 كمذش نأ امإ نيرمأ دحأب الإ اهنم هللا دنع يل صلخم ال قيثاومو ادوهع *يلع

 «ددعلاو برحلا تالآ ىلع هذخأآت اميف رصتقتاو مهلاومأو مهسوفن ىلع هدالوأل

 هتدقع اميف لجو رع هللا دنع ؟رذع يلبأ نأ امإو « كلذ ىلع مهلو ين فلحتو
 نسحلا وبأ اهلمع انيمي هل فلحو « هطرتشا ام ىلإ ةلودلا دعس هباجأف « روجكبل

 دهشمب ماقأو « ةفوكلا ىلا برمف « همد حابأ دق ةلودلا دعس ناكو « يبرغملا نبا

 :ةقفارلا نصح ملس ( و ؟م) ةمالس قثوت الو « مالسلا هيلع يلع نينمؤملا ريمأ
 مهدهاش ةلودلا دعسو « ريثكلا ءيشلا لحرلاو لاملا نم مهعمو موقلا جرخو

 تننظام : هل لاقف « يضاقلا نيصلح يبأ نبأ 0( هيدب ) نيبو هقدارس ءارو نم

 س ١180/١ : بلحلا ةديز يفو , ىبخلا ميمتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(
 رفعج ايأ همايأ يف بلح يضاق ناكو.٠ ٠ ٠ نيصح يبأ نب مثيهلا وبأ هريزو) ١
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 يأ : هل لاقف « لاقثألاو لاومألا هذه نم هارأ ام ىلإ تهنتا روجكي لاح نأ

 ؟ داقتعا عضوم رمألا اذه يف يقب لهو : هل لاق ؟ كاذ يف ريمألا دقتعا ءيش

 كل وهف هوكلم ام لكو « كيلامم هدالوأو روجكب نإ : نيصح يبأ نبا هل لاق

 امهمو « اهب تفلح يتلا ناميألا ف ثنح الو هنم هذخأت اميف كيلع جرح الو

 مهب ردغ « هنم لوقلا اذه عمس املف « كنود <يلعف مثإو رزو نم اهيف ناك

 زيزعلا ىلإ روجكب دالوأ بتكو « مهعم ام عيمجو مهيلع ضبقلاو مهدرب مدقتو

 ءاقبإلاو مهنع فكلاب ةلودلا دعس ةبتاكم هولأسو ؛ مهدلاو ىلعو ىهيلع مت امب

 نيروكذملا نع ضارتعالا ةلازإب هرمأبو هيف هدعوتي آباتك هيلإ بتكف « مهيلع
 كلذ يف انتفلاخ ىتم كنإ » : هرخآ يف هل لوقيرو « نيروفوم رصم ىلإ مهرييستو

 قئاف عم هذفنأو « « كيلإ ركسعلا انزهجو « هل موصخلا انك : هيف تججتحاو

 ةقرلا نم داع دقو هيلإ قئاف لصوف « بيحن ىلع هريسو « هصاوخ دحأ ىيلقصلا

 هداوق هوجو عمج هيلع فقو املف « باتكلا هيلإ لصوأو « بلح رهاظب وهو

 كديبع نحن : اولاق ؟ هيف مكدنع يأرلا ام : مهل لاق مث « مهيلع هأرقو هناملغو

 مدقتو « هيف ةحصانملاو ةعاطلا اتدنع تناك « هل انتيدنو هب اننرمأ امهمو كناملغو

 ىتح همطلو « باتكلا هئاطعاب رمأ هيدب نيب لثم املف « لوسرلا راضحاب كاذ دنع

 اذهو كلذ لثمب لسرلا ةلماعم كولملا نم فرثع امو لوسر ان : هل لاقف « هلك

 دنع : هل لاق هغضم املف « هلكأت نأ "دب ال : هل لاقف « زوجب ال ام لعفلا

 امو « هيلع كتاهيومتو « هنع كرابخأ يفخت نمم تسل : هل لقو كبحاص ىلإ

 «كنم بيرق ءاقللا نوكيل كيلإ رئاس يتنإف <يلإ ركاسعلا زيهجت ىلإ ةجاح كي

 ٠ ةلمرلا نم كينأي يربخو

 ىلإ قئاف داعو « صمح ىلإ همامأ هركاسع نم ةعطق ةلودلا دعس مدقو

 ةلودلا دعس ماقأو « هنم غلبو « كلذ هجعزاف هدهاشو هعمس ام هفرعف زيزعلا

 قفتاف « هركسع نم همدقت نم ولتنو هرومأ بتري نأ ىلع ًامايآأ بلح رهاظب

 امهدحأ نافراع ( ظ ؟8) نابيبط هل ناكو « هنم يفش جنلوق هل ضرع نأ

 قشمد خيرات هم 2 |



 مامحلا ةمزالمو دلبلا لوخدب هيلع اراشأف ؛« سيناوي رخآلاو. يسيلفتلاب فرعُي

 فاجرالا عقو تدع اذإو هدصق ديرأ هجو ءازإب انأ : امهل لاقو « امهيلع عنتماف
 لقتساو ليأف هاجلاعف لخدف « هدجب ام داز مث : <يلع ةريط دوعلا يف ناكو يب

 هونهو هلاح اودهاش ىتح هيلإ سانلا لصوأف « هتيفاع ركذي هباحصأ ىلإ بتكو

 يذلا ريبكلا لول هيأر يف هدنع مدقملاو هرمأ ىلع يلوتسملا ناكو « ةمالسلاب

 دلبلا هل نيدز « 217 جورفلا هلكأ نم ثلاثلا مويلا يف ناك املف « هركذ مدقت

 ةليل هشارف دنع ترضح نأ قفتاف « ركسعلا ىلإ دوعيو دغ نم هيف بكريل
 اهموقيو اهاظحتي ناكو دارفنإ ىمست ةيراج هيف بوكرلا ىلع لمع يذلا مويلا

 غرف املف اهعقاوو « هسفت اهتعبنتف « ةيراج ةثامعبرأ نهو هتايرس نم اهاوس ىلع

 « هتروص اهتملعأف هتخأ ىلإ ةيراجلا تردابو « هفصن فج دقو اهنع طقس

 افرعتو « هادهاشو ارضحف هيبيبط تعدتساو « هسفنب دوجي وهو هيلإ تلخدف

 نأ ىلإ هلوح ربنعلاو دنلا ©2رجسب اراشأو, « ؟2هافرثعف هقحل اميف ببسنملا

 ينطعأ : يسيلفتلا هل لاقو « هيلإ اداع كلذ ناك املف « هتوق بوثتو ”اليلق قيفي

 :لاقف « نيميلا انالوم اي : لاقف « ىرسيلا هاطعأف « كتسجم ذخآل كدب ريمألا اهيأ

 دكلق نأ دعب ىضق لايل ثالث هيلع تضمو « انيمي نيميلا يل تكرت ام يسيلفت اي

 ىدلو « طقس هب ملأ لصألا لعلف « هذه جورفلا ةلكأ لبق نم فلؤملا كني مل )1

 « نامزلا ةآرم طوطخم يف تيأرو « ًاركذ اهل دجأ مل ىرخألا رداصملا ىلإ ةدوعلا

 نيزو 2 هان.ركذ دقو. ييبكلا ْولول هرمأ ىلع يلوتسم ناكو » "م١ ةنس تايفو

 دافتسيو «٠٠*+ةيرس ةئامعبرأ هل ناكو ٠ بكريف حبصي نأ الإ قبي ملو « دلبلا

 لخاد هتجلاعمل دليلا لخدأ جنلوقلاب هتباصا دعي ةلودلا دعس نأ .ربخلا ةلمج نم

 ةرابعلاب ملأ دق نوكي نأ دعيتسأو « جورف محل هئافش دعي معطأ هنأو ماّمحلا

 نيزق « جورخلا ىلع مزع هئالبا نم ثلاثلا مويلا » : لوقلاك فيحصت يأ

 . 7١1 : ممألا براجت ليذ ١175 ٠ : ديعس نب ىيحي خيرات رظنا « .٠م ل

 - ١/ 14٠-18١ : بلحلا ةدبز

 ٠ امهل حضوأف ببسلا نع الأس يأ )0

 اراشأ يأ . هانتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « دنلا رجشب » لصألا يف (5)

 * دنلا قارحاب

 دس ةكأذادم



 «رخآلا هدلو ءاجبهلا يبأبو هي ريبكلا ولو ىلإ ىصوو « هدلو لئاضفلا ابأ هدهع

 دعب دنجلا ىلع ةعيبلا هل ذخأو ء رمألا يف لئاضفلا ابأ هدلو لول يصنو
 دنع ركاسعلا تعجارتو « ةئامثالثو نينامثو ىدحإ ةنس ناضمر رهش ِق هنأ

 ةئامثالث يف ىبلقصلا 2327يفو هللاب زيزعلا ىلا اهنم نمآتساو بلح ىلإ كلذ

 موقو 2[ يفيسلا حابرو ] مالغ ةئامعبرأ يف يديشخالا ةراشبو « مالغ

 «ةيراسيق احابرو اكع يقرو ةيربط ةراشب يلوو « مهيلإ نسحأو مهلبقف نورخآ

 زيزعلا بتاك ةفوكلا يف دهشملا يف هلوصح دعب يبرغملا نب نسحلا وبأ ناك دقو
 مظع ةافولا ثداح ةلودلا دعسل ثدح املف « هترضح ىلإ ةيتاكملا دعب راصو

 +[ و ؟5 | "9اهلوصح هيلع نوهو « اهلاوحأ هسفن يف ركيكو « هدنع بلح رمأ

 )١(: ةنس ثداوح ب نامزلا ةآرم نم هباوص فيحصت وهو « يقر : لصألا يف 18١ب ٠
 ) )15ةنس ثداوح  نامزلا ةآرم نم نيترصاحلا نيب ام ديز 8١؟  ٠

 ةنس ثداوح  نامزلا ةآرم يف م)  « "48١حجرم هجو وهو « اهنوصح هيلع نوهو

 ٠ نتملا يف ءاج ام ىلع

 دم خال



 قشمد نيكتوجنمو مداخلا رينم دئاقلا ةيالو

 اهدعب امو ةثامثالثو نيعبسو نامث ةنس يف اهلاوحأ هيلإ تلآ امو كلذ يف ببسلاو

 نع ةيافك هيف ام ق قشمد رينم دئاقلا ةبالو يف ببسلا حرش نم مدقت دق

 ةلس بجر نم ريشع عباسلا سيمخلا موب ف هلوخد نمو « هيف لوقلا ةداعإ

 دق ناك سلك نب بوقتعي جرفلا وبأ ريزولا يوت املو « ةثئامثالثو نيعبسو نامث
 «ريغصلا دوعلا ىبأ نياب فرعي لحجر ناطلسلا لامو هلام ىلع هياحصأ نم هل ىقب

 بتاكنإ رصاع هنأب رصم ىلإ هيلع عفري يلاولا رينم دئئقلل ةدناعملا ديدش ناكو
 ضعب عنطصا زيزعلا ىلإ هتياعس ترثك املف ؛« بلح بحاصو دادعب ناطلس
 ًآحالسو ةينآو الام هاطعأو همدقف « نيكتوجنم هل لاقي الجر كارتألا هناملغ

 هيلإذعت أ دوعلا بأ نبا نم كاذ مداخلا رينم دنع <حص املف«ماشلا هالوو الاجرو
 نبال ناكو « كلذ ىلإ هل ةدئاقلا ةرورضلل فالخلاو نايصعلاب فشاكو هلتق نم

 عم ركسعلا جرخ املخ « ةدهمتم ةلزنمو ةنكمتم ةبتر زيزعلا دنع دوعلا يبأ

 يف ةيربط يلاو ةراشب هيلإ لصوو « ةلمرلا ىلإ لصوو رصم نم نيكتوجنم ظ
 نم دلبلا ثادحأ نم ةلاجر عمج دق رينم ناكو قشمد ىلإ لصوو « هركسع

 ٠ ءاقلل بهأتو برحلل دعتساو داسفلاو رشلا بالطو حالسلا لامثح

 يلاولا دينم عم لاتقلا نوديري قشمد لهأ نأ ةلمرلاب وهو نيكتوجنم غلبو

 لصو املف « اهقرحل قشم ُ د ىلإ هعم اوريسي نأ ىلع ةلمرلاب نيطائفنلا عمجف

 جرم نم جرخف « ًاضرع لابحلا يف ذخأ سلبارط نم قشمد ىلا 220لا”زن

 ديري هنآ رينم ملعفء«كرمأ حالصإل الإ لبصأ مل ينإ» رينم ىلإ لسرأو ءارذع

 *قشمد دض اهتلمح ةدئاسمل سلبارط يف اهيلاو ىلإ تبتك ةرهاقلا نآ !نه.ديقي )١(
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 باتك ذهت ناك دقو « هب طيحيو ةلمرلا نم ركسعلا لصيل هب ركملاو هيلع ةليحلا ٠
 : لوقي « شيجلا بتاك رارغلا نب اشنم ىلإ قشمد نم (7١هاشه يبأ نبا

 ء رشلا فوخ نم ةارادملا كاذب هدارم ناكو « « دلبلا ذخأل ريسلا يف او”دج »

 هيلع فقوو ©)نيكتوجنم زيزعلا ىلا هذفتآ اشنم ىلإ باتكلا لصو املف

 نيكتوجنم راسو « اهقارحا نع مهاهنف قشمد لهأ نع ركذ ام فالخ هيف دجوف

 «”الازن ديري جرخو « هركسع ( ظ ؟9) رينم عمجو « ةيربط نم برقو ةلمرلا نم
 اوناك نيذلا ةلاتجرلا ىلع ةيراغملا تتأو « رينم مزهناف « ءارذع جرمب اوقتلاف

 نينامثو ىدحا ةنس ناضمر رهش نم رثع عساتلا نينثالا موي ٍف كلذو « هعم

 ءبلح دصق ديري ةيسوج ضرأ ىلإ جرخأ ىتح لابجلا يف ذخأ رينم مزمنا املف
 اود جوف « قشمد ىلإ هب اولصوو هوذخأف فالحألا نم برع هيلع جرخف

 نرقو لمج ىلع هرهشف « ةزئاجلا بلطل هيلإ هوملسف اهيلع لزن دق نيكتو جنم
 مهنأل ريطارطلا مهيلعو لامجلا ىلع لجر ةئام نم وحن هباحصأ نم هعمو أدرق هب
 ٠ نيكتوجنم ىلإ مهلسرأف « رانلج هل لاقي كبلعب يلاو مهذخأف اوعطقنا

 راصو « اهب يوقف نينامثو ىدحا ةنس ةيقب قشمدب نيكت وجنم ماقآو

 مهلاعفأ تراصو « لاوحألا عيمج يف ءالبلا سانلا معف « آفلأ رشع ةثالث هركسع

 بلح ةكلم يف اوعمط مهنإ مث « لامعألا ءوسو سفنألاو لاومألا ةحابإ مهتريسو

 بدنتا ال زيزعلا ناك دقو « اهبحاص ةلودلا فيس نب يلاعملا يبأ توم مكحب

 نم هتيفوتو هل لجرتلاب سانلا تاقبطو داوقلا رمأو همظعو همركأ نيكتوجنم
 دمحم نب دمحأ هل بتكتتساو : ةيرالسهفسالاو ءارمألا ءامظع ىفوب ام قحلا

 يبرغملا نب نيسحلا نب يلع نسحلا ابآ هيلإ ”مضو « ماشلا يلوو يروشقلا

 نم ًافلآ نيثالث يف اهيلع هلوزن ناكو بلح ىلا لصو املو ريندتلاو رمألاب موقيل

 ٠ هب اتفرعيو هتيوه نيبي ام رداصملا نم رسيتملاب سيل )1

 + نيزعلا ةفيلخلا ىلإ باتكلا دفنأ نيكتوجنم نأ دوصقملاو سبل اهيفو اذك (1)

 د 5كةاسدل



 اقلغأو « دلملاب ٌولَْوؤلو ةلودلا دعس نبا لئاضفلا وبأ نصحتو « لاجرلا فائنصأ

 هتقفرعم دنع ٌءلْول ناك دقو « هب راهظتسالا امهنكمآ آم لكب ارهظتساو هباوبأ

 ناك امي هيلإ تمو ؛ مورلا ميظع ليسب بتاك بلح ىلإ ةيرصملا ركاسعلا زيهجتب
 ةعاطلاو عمسلا هدلو نع هل لذبو « ةدقاعملاو ةدعاسملا نم ةلودلا دعس نيبو هنيب
 ةنوعملا هلأسو « ةريثك افاطلأو اباده هيلإ لمحو « ةداعلا كلت ىلع يرحجلاو

 ءازاب وهو هيلإ لصوو ينايرسلا 217 وكلم ايادهلاو باتكلاب ذفنآو «ةرصنلاو

 ةيكاطنأ بحاص («9ىجربلا ىلإ بتكو « هيف درو لبقف « هلاتق ىلعو رغلبلا كلم

 يجربلا راسف اهنع ةيراغملا عفديو بلح دصقيو مورلا ركاسع عمجي نأب هلبق نم
 نيب ديدحلا رسحب فورعملا عضوملاب لزنو لجر 9«2فالآ ةسمخ يف هيلإ
 داوقلا اعمجف « كلذ يبرغملا نباو ( و ٠” ) نيكتوجنم فرعف « بلحو ةيكاطنأ

 راشأف « هيلع دامتعالاو هب لمعلا نوكد اميف مهراشتساو مورلا ربخ نيفرعملاو

 مهب ءادتبالاو مورلا دصقو بلح نع فارصنالاب مهنم ةفاصحلاو يآرلا ووذ

 رةدع عم اوراسو كلذ ىلع لمعلا مقوو « نيودع نيب !اولصحب الثل مهتزجاتمو

 نصح تحت اولزنو « بالك ينبو ماشلا لهأ نم مهيلإ تفاضنا ةريثك ىرخأ

 يرجي رمن وهو «؟؟بولقملاب فورعملا رهنلا مهنيبو « مورلا اوبراقو ؛ زازعأ
 باشنلاب مهومر مورلاب نوملسملا رصب املف ؛ هضرع نم برق يف تارفلا ىرجم
 مهدري نيكتوجنمو ةدحاو ضرأ ىلع مورلاو سانلا لصحو « لاتقلا مهوشوانو

 مهبكرو « مهروهظ اوطعأو مورلا تلوو رصنلا هللا لزتأو « نودتري الف

 تلفأو « ًارهقو ”الفو ًارسأو كالتق ةيفاولا ةباكنلا مهيف اوكنو « نوملسملا

 ةآرم ىلع آدامتعا اتبثأ ام هياوص فيحصت وهو « يفاريسلا ايوكلم » لصألا يف )١(

 4١" - ٠ ٠ ةنس ثداوح  نامزلا
 ٠ « يجريلا ليئاخيم ١14 ١ : ديعس نب ىيحي دنع همسأ 0

 ٠ ىبخلا قايس عم اذه قفاوتيو « افلأآ نيسمخ يف » نامزلا ةآرم ف (95) ْ

 ٠ يصاعلا رهن وه. (8)



 مئانغلا مهنم تمدّتغو « مهداوسو مهركسع كلمو « 20ليلق رفن يف يجربلا

 ةلاكجر نم لجار افلأ مهعم ناك دقو « مهداوسو مهعاركو مهلاومأ نم ةرفاولا

 ةئامئالثلا ريدقت مهنم لتقف « ناملغلا نم ةرفاو ةدع عم لل مهد“رج بلح

 فالآ ةرشع وحن مورلا ىلتق سوؤر نم عمجو « بلح ىلإ مهلف داعو « مالغ

 « ةيكاطنا ىلإ مورلا نيكتوجنم عبتو « اهب ترهشو « رصم ىلا تذهتأ سأر
 تقو ناكو « بلح ىلا اعجار ًافكتاو « اهتاقاتسر بهنو « اهعايض قرحأو

 ركسعلا ةكرضمل اهنم دلبلا نم برق ام قرحأ نم ملل ذفتاف « تالغلا لالغتسا

 ٌولَؤل ىأرو « مهيلع تاوقألا ف قييضتلاو مهنع ةربملا ةدام عطقو © يرصملا

 ال ام رصم ركسع نم هكلظأ دقو مورلا ةنوعم نم هوجرب ناك ام هيلع لطب دق نأ

 لذبو « لاملاب امهبغرأو يروشقلاو ىبرغملا نب نسحلا ابأ ىتاكف « هب هل ةقاط

 ىلإ فارصنإلاب نيكتوجنم ىلع ةروشملا امهلأسو « هيف امهل عتسو ام هنم امهل
 هيلع ام يآرلا اذه ف ببسلا ركيصتو لبقملا ماعلا يف بلح ىلإ ةدواعملاو قشمد

 ايطاخو « هادعوو هاعواطف»« تافولعلاو تاوقألا رذعتو « ةريملا مدع نم رمألا

 شيعلا ضفخ ىلإ قشمد ىلإ ًافوشت هنم امهلوق فداصف « كلذ يف نيكتوجنم

 ىلا ةعامجلا تبتكو بتكف برحلا ةرشابمو « رفسلا لوط نم ًارحض « اهيف

 ىلع ( ظ ٠» ) ركسعلل ةردق ال هنأآو تاوقألا رذعت يف لاحلا هيلإ هللاب زيزعلا

 لصي نأ لبقف « قشمد ىلا ءافكتإلا يف هنونذآتسيو ةروصلا هذه عم ماقملا

 ٠ ًادئاع نيكتو جنم لحر باوجلا دوعيو باتكلا

 ىلا ًاقيرط يبرغملا نبا ءادعأ دجوو كلذ هظاغف هنم ناك ام زيزعلا فرعو

 : هعضوم يرابذورلا يلع نب حلاص دتلقو هفرصف « هيف ةعيقولاو هيلع نعطلا

 ةهئام لمحف « رصم تالغ نم ةريملاب ركسعلا ”دمب هنأ زيزعلا مسقأو هذفتأو

 رهظلا ىلع اهنمو « سلبارط ىلإ رحبلا يف « لدبملاب نازيفق سيلتلاو سيلت فلآ
 روبع ةيفيكل حيضوت اهيف ةكرعملا نع ةماهلا ليصافتلا نم ديزملا'نامزلا ةآرم يف )1(

 ب ا الإآ]



 ءاهيلع لزنو بلح ىلإ ةيناثلا ةنسلا يف ركسسعلا يف نيكتو جنم داعو « ةيمافأ ىلإ

 مهباود ميضقو مهتايا رجب ناملعلل عقول, ناكو 4 مهعم مدقملا يلع نب حلاصو

 رشع ةثالث اوماقأو , اهب نودوعيو ًاخسرف نورشعو ةسمخ نوضمبو ةيمافأ الإ

 اليلاب انصحتدق ؤلؤلو لئاضفلا وبأو؛تان اخلا و قاوسألاو تامامحلا اونوءارهش

 ةثالث ةطنحلا نم زيفقلا عاتبي وا ؤكناكو ءامهدنعتاوقألا تدقفو اهب رمألا دتشادقو

 نم جرخبو بابلا حتفيو « مهل اقفر دحاو رانيدب سانلا ىلع هعيبسو ريئاثد
 ىلع ريشأ ناك دقو « ماقملا لوطو عوجلا نم ءارقفلا نم دارأ نم سانلا

 رمألا قيض ديزيو جورخلا نم سانلا عنتميل هلتقو جرخب, نم عبنتب نيكتوجنم
 * لعفي ملف مهيلع

 مورلا كلم ليسب ىلإ الوأ هلسرأ يذلا انوكلم ولون داعآ كلذ دنعو

 هملعأو « داعسالاو رصم ركسع نم همهد ام ىلع داجتإلاب لاؤسلا هل اددجم هيلإ

 بلح تذخأ ىتم هنأو « هترصنو هتتوعمب ردابي مل نإ قمر هيف قبي مل هنأ
 دصقف « رغلملا دلب آطسوتم ليس ناكو « ١2)اهب ةقحال ةيكاطتأف تكلمو

 لاقو « هيلإ لثاسرلا نم هلمحي ام هيلع داعأو باتكلا هيلإ لصوأو هيلإ انوكلم

 ةيراغملا ركاسع نم دحأ فقي مل كسفنب بطخلا اذه كلملا اهبأ تدصق ىتم : هل
 ترخآت نإو « اهلامعأ رئاسو ةيكاطنأ تظفحو يلح تصلختساو كبدب نيد

 ٠*. كلذ عيمج كلم

 . «بلح آبلاط هتقو نم راس روكذملا لوسرلا هلاق ام مورلا كلم عمس املق

 فالآ ةثالث يف آموب رشع ةتس يف اهعطقف خسرف ةئامثالث ةريسم اهنيبو هنيبو

 دقو ًاعيبر نامزلا ناكو « رزخلاو رغلبلاو ةيسورلاو مورلا نم لجارو سراف
 ىلع مورلا تمجهف « اميف عبترتل جورملا يف هعارك يرصملا ركسعلا حرس

 نإ : هل لوقي نيكتوجنم ىلإ ْؤلْول ( و ١ ) لسرأف « ةرغو ةلفغ ىلع ركسعلا

 ثداوح ) « ةينيطنطسق تذخآ ةيكاطنأ] تذخأ ىتمو: »نامزلا ةآرم بحاص فيضي )١(
 ٠ ( ه 4١" ةنس



 اذهو « كراذنإ ىلع ينثعبت كركاسع نيبو كنيبو ينيب ةعماجلا مالسالا ةمصع

 مكرمأل اونقيتو مكسفتأل اوذخف « ريثكلا عمجلا يف مككلظأ دق مورلا ركسع

 عئالطلاو تاهجلا نم هنويعو نيكو جنم سيساوج تدروو « مكرذح اولمهت الو

 راشأو « ًامزهنم لاحلا ف لحرو قاوسألاو نئازخلا قرحأف ؛ كلذ لثمب هيلع

 جورم نم هعارك يعدتسيو ءاملا كلميو نيرسنق ضرأ لزني نأب هيلع برعلا

 يف عسولا غارفتساو دهجلا لذب ىلع هضرحبو ودعلا ءاقلل تبثو « ةيمافأ

 ٠ قشمد ىلإ ةميزهلا هب تدتماو « لعفي ملف « داهجلا

 ةبراغملا لزتم معضوم نم دهآشو بلح باب ىلع لزنف مورلا كلم ىفاوو

 يف لحرو « هامدخو لولو لئاضفلا وبآ هبلإ جرخو « هنيع يف مظعو هلاه ام

 داوق دحأ سيدارك نب روصنم هيفو رزيش ىلع لزنو « ماشلا ىلإ ثلاثلا مويلا

 نم نصحلا ولخل هل تابثلا عطتسي ملو ًادحاو آموب نصحلا يف هلئاقف « ةيراغملا

 هل لذبو ليس هلسارف « راصحلا ىلع ماقملا تاوقأو برحلا تالآو ددعلا

 « هميلست ىلع ًابايثو ”الام هيطعب نأو ؛ نصحلا يف هعم نمو هسفن ىلع نامألا

 نامألاو لاملا نم هلذب ام عيمجب ليسب هل ىفوو « هملسو كلذ ىلإ نكسف

 « ماشلا سلبارط ىلإ ؟دصاق راسو « هتاقثو هباون نصحلا يف بترف ؛ ءاطعلاو

 ةرشع ] ىلع ديزي ام اهلامعأو ةينفر نمو اهنم ىبسو « آصمح هقيرط يف حتتنفاو
 ديدشةناصحلاوةوقلا نيتم يرحب يرب وهوءسلبارط رغث ١2)[ىلع لزن مث فالآ

 دوجو وأ هحانتفا لواحب آموي نيعبرأو آفين هيلع ماقأو « هلزانم ىلع عانتمالا

 ءمورلا دالب ىلا الفاق هنع لحرف دارم الو رمأ هيف هل متن ملف « هكلمت يف ةصرف

 رافتتسالاب رمآو « هيلع كلذ مظعف هللاب زيزعلا ىلإ كلذب رابخألا تمنتاو
 ًابحصتسم جرخو « سانلا رفنف دانجألا رئاسو ةازغلا يف ءادنلاو داهجلا ىلإ

 ليصافتلا نم ديزملو (م81 ةنس ثداوح) نامزلا ةآرم نم نيترصاحلا نيب ام بينز )0(

 مس ا سس



 هئابآ تيباوت هعمو هرئاخذو هلاومأو هددّتع نم هيلإ جاتحب امو هركاسع عيمجل

 نبرشع ىلع ديزي ناك هعارك نإ ليقو « لاحلا هذه لثم يف ةداعلا ىلع هدادجأو

 ةدم يف خسارف ةرشع ةقاسم راسو « ًاريمحو ”لامجو تلاغبو ”اليخل سآر فلأ

 سرقن نم ةفلتخم للع هتضراعو « اهرهاظب ماقأو ١2”سيبلب لزن ىتح ةنس
 اوجلاع اذإ ءابطألا ( ظ ١#“ ) ناكو رمألا هب تدتشاو « ةناثملا ف ”ىصحو جنلوقو

 احاتحم ناكو اهماكحتساو ىرخألا ةوق يف داز اهئاودب ضارمألا هذه نم ًاضرم

 ء اهلهآ نم لجرل مامح الإ هلزنم يف نكي ملو جنلوقلا لجال مامكحلا ىلا
 قياضتيو دتشي ملألاو فعضت ةوقلاو حبصأو هيف ةرورضلل تابو هيف هب دتشاف

 ناضمر رهش نم نيرشعلاو نماثلا نينثالا موي « مامحلا يف هبحن ىضق نأ ىلإ
 هسئاخ شقنو « ةنس نوعبرأو ناتنثإ هرمعو « ةئامثالثو نينامثو تس ةنس

 ةنس ناوريقلا يف هدلومو « روصنملا وبأ مامالا رصتني روفغلا ميلعلا رصنب »
 رمهشأ ةلسو ةنس نيرشعو ىدحإ همايأ ةدمو « ةئامثالثو نيعبرآو ىدحإ

 ديصلا ًابحم هتاذلب كالغتشم ةريسلا نسح ناكو « آموب نيرشعو ةعبرأو
 نطابلا ملع راهظإ نم هيف نورظني هفالسأ ناك امم ريثك ف رظنلا نع كالفاغتم
 ٠ كلذ ىلع رمتسم وهو هللا همحر فوتو ؛ هيلع سانلا لمحو

 « هعم ناكو « هللا رمأب مكاحلا روصنملا يلع وبأ هدلو هدعب رمألا يلو مث

 « هتضاحو هيبرم مداخلا ناوجرب ىلإ هرمأ ريبدت درو « رمألا ف هيلإ دهعف

 ىتصوو « هيلإ هنوكسو « هب زيزعلا ةقثل روصقلاو مرحلا رمأ هيلإ دهع ناكو

 ىلع بوثولاب اهسفن زيزعلا ةنبا كلملا "تس تنكدحو « هيلع هيف دمتعا امب هيلإ

 ناوجرب ”سخاف « هيلع ةاكستم تناكو هللا دبع اهتمع نبا سالجاو رمألا

 سانلا اعدو « ةرهاقلاب اهرصق ىلإ سراف فلآ عم اهلمحو اهيلع ضبقف كلذب

 )١( ريثك ليخنو راجشأ اهلو رصم يف فوحلا ةبصق ٠ نادلبلا ميوقت : ١١91١١4 ٠

 دس 8/60



 . ناضمر رهش يف كلذو قازرألا قلطأو « ةعاطلا ىلع مهفلحأو مكاحلا ةعبب ىلإ

 هرمعو ةرهاقلاب هرصق ىلإ ميخملا نم مكاحلا افكناو ةئامثالثو نينامثو تس ةنس

 ٠ رهشأ ةتسو نينس رشع

 بقلو اهديسو ةماتك خيش ناكو « رامع نب نسحلا دمحم وبأآ مدقتو

 طسبو رمألا ىلع ىلوتساو « رصم ةلود يف بقل نم لوأ وهو ةلودلا نيمأب

 ؛عاركلا ةقرفتو ءابحلاو بايثلاو لاومألاب تالصلاو ءاطعلاو قالطإلا يف هدب

 قتعأو « عيبلا راتخا نم مهنم عيبف « مداخو ةيراج فالا ةرشع رصقلا يف ناكو

 ةماتك تطسبناو « رثآو بحأ نمل يراوجلا نم بهوو « قتعلا لأس نم

 نب نسحلا بلغو « مهدالوأو مهمارح ىلإ مهيدبأ اودمو ةماعلا ىلع اوطلستو

 ( و 7” ) مكاحلا لتقب نسحلا مهو « رومألا ىلع ةماتكو « كلملا ىلع رامع

 ديعتتو هميقث مامإ ىلإ انل ةجاح ال : اولاقو « هباحصأ خويش كلذ ىلع هلمحو

 نمل لاق نأو « هيف ركمفلا لالقإ ىلع هرمأب ةناهتسالاو هنس رغص هلمحف « هل

 « فاخن ام اهنم نوكي ىتح ©20ةعزولا هذه ردق امو : هلتقب هيلع راشأ

 حسفيالو « بوكرلا نم هعنميو همزاليو مكاحلا سرجي كلذ ءانثأ ف ناوجربو

 ناوجري عم قفتا يدضعلا ركش ناك دقو « روصقلاو رودلا ةقرافم يف هل

 معفتو ءرسو ءاس ام لك يف ءاوس ةملك ىلع اراصو « لعفلاو يأرلا يف هدضاعو

 تمت نأ ىلإ هب زيزعلا هدلاو ةاصو يف مكاحلا ظفح ىلع ارهاظتو « ”رضو

 ٠ هيف امهل ةمالسلا

 يف هلاح ىلع قشمديماقأ هنإفمورلا ةبون دعب هنم ناكامو نيكتوجنم امأو

 بتكف« ناطلسلاب مهتاالابم تلقو « ةماتكو رامع نب نسحلا رمأ دازؤ « اهتنالو

 ىلع مهتبلغو رومألا ىلع نيروكذملا ءاليتسا هفرعي نيكتوجتم ىلإ ناوجرب
 قلاخلل ةبقارملا مهعفرو لامعألا حيبقو جورفلاو مرحلا ىلا مهيدعتو لاومألا

 )١( مءاصرب ةماس فحاوزلا نم ةريغص ةبيود ٠ برعلا ناسل ٠

 دل زةيث©# دب



 « ةمدخلا قوقح ةعاضإو ةسايسلا موسر مهلاطبإو « نيقولخملا نم ةمشحلاو
 هوعدبو « هرمأ ريبدت نيبو هنيب اولاجو هرصق يف مكاحلا اورصح دق مهنأو

 عمقو رصم ىلإ لوصولاو « هدلو ظفحب هدنع زيزعلا هالوم ةمعف ةلباقم ىلإ
 بابلا ىلع نيذلا ديبعلاو كارتألاو مليدلا نإ : لاقو « ةيغابلا ةفئاطلا هذه

 لشتماف « مهيلع ًالاوعأ هعم نونوكيو : مهيف لواحب ام ىلع هنودعاس

 دجسملا ىلإ بكرو « هيلإ عراسو « هيلع هفوقو دنع باتكلا يف ام نيكتوجنم
 مهيفو هفارشأو دلبلا خباشمو دانجألاو داوقلا عمجو « داوسلا ف عماجلا
 نم هنم ناك امو زيزعلا قوقحي مهركذأو « ةزيملاو مدقتلا هلو « يولعلا ىسوم

 ريخلا داقتعاو « ةيعرلا يف ةريسلا نسحو « ماعلاو صاخلا ىلإ ناسحإلا

 مدقتلاو عانطصالا قوقح نم هيلع هل ام ركذ ىلإ كلذ نم جرخو « ةكفاكلل

 « اتيمو ايح هتمدخ يف همزلي امو همساب هيومتلل ©1”ريزعتلاو « ءافطصالاو
 ىلإ هلقنو هيلإ هللا هضبق ذإو : لاقو « ًادوجومو آدوقفمو ًامودعم هتحصانمو

 هلجن ىلإ تلقتتا دق هقوقح نإف « هاضمأو هب مكحو « هاضتراو هل هراتخا ام
 ماقم مئاقو ةمعنلا يلو مويلا وهو « نينمؤملا ريمأ هللا رمأب مكاحلا هليلسو

 « ةمدخلاو ( ظ “+ ) ةحصانملاو ةعاطلا قاقحتسا يف « هللا ةمحر هللاب زيزعلا

 مهنيب ةقراشملا انتاوخأ راصو « ةماتكو رامع نب نسحلا كلملا ىلع بلغت دقو

 ةلودلا ميلستو ةروضلا هذه ىلع ربصلا انعسب امو « نيملسملا نيب ةمذلاك

 ع ديدشلا ءاكبلا ىكبو « دوسلا هبايث قرخو « ةطلستملا ةباصعلا هذه ىلإ

 كل عماس الإ انيفام : اولاق مث“ ءاكبلاو بايثلا قيرخت يف هب سانلا ىدتقاف

 2« كتمدخو هتمدخو مكاحلا ةعاط ف هتحهم لذابو رثؤت ام رثؤمو كرمأل عيطم

 كرمألو « نيعراسم هيلإ انك ةتكمو سمت لذبو ةمدخ نم انل تمسر امهمو

 ىلع مهركشف « انالوم ةرصن يف كاغتبم كردتو كانم غلبت نأ ىلإ نيعئاط هيف

 ء هققفاوب, امب ليعلاو « هل ةعباتملا ىلع مهءارآو مهممئازع ىوقو لاقملا اذه

 )١( ريثألا نبال ةياهنلا - بنذلا دواعي نأ يناجلا عنمو رصنلاو ريقوتلاو ةناعالا ٠

 كك نا



 دقو « قشمد رهاظ ىلإ زثربو ؛ لاجرلا يف ءاطعلا عضوو هراد ىلإ ٍداعو

 2اليخ هعم نيرئاسلا دانجألا نم فالآ ةنس ىلع تابثالا ةديرج تلمتشا

 ديربلا باحصأ عمو رويطلا ةحنجأ ىلع رامع نب نسحلا ىلإ بتثكو « الجرو

 ٠ لاحلا كلذ حرش

 داعأو « ةماتك هوجو عمجو « قلقو هيلع مثظع ربخلا ىلع فقو املف

 : لاقو « مهباب يف هيلع عمجم وه امو ؛ نيكتوجنم ربخ نم درو ام , .مهيلع

 « كتراشاب لمعلا ىلا نوعراسملاو كتعاط لهأ نحن : اولاق ؟ مكدنع يأرلا 2

 يزعملا نيكتفلا ىرجم ىرجو مكاحلا ىلع ىصع دق نيكتوجنم نأ رهظأو
 زيزعلا لاومآ نئازخ يف ناكزخلا ىلإ مدقتو هلاتقل سانلا بدنو « ىميوبلا

 رضحأو ؛ مهيف قاقإلاو لاجرلا ديرجتب (1)ضا“رعلا ىلإو « لاومألا قالطإب

 *يلع مالكلا رثك دقو « خيش لجر انآ : امهل لاقو يدضعلا ركشو ناوجرب

 زيزعلا عاتطصا ةلياقمو « مكاحلل رمألا ظفح يف الإ ضرغ يل امو « <يف لوقلاو

 ءاقص ىلع يل افلحت نأو « امكتدضاعمو امكتدعاسم ديرأو « "ىلإ هناسحإو

 ةباجإلاو هل دايقنالا ىلإ ةرورضلا امهتعدف « ةيوطلاو ةديقعلا صولخو ةينلا
 ىلع امهل عالطالاو ةرواشملاو ةضوافملا امهعم فناتساو « امهنم هلآس ام ىلا

 ٠ ةقراشملا ةلامتساو روهمجلا يف ريبدتلا هوجوو رومألا يراجم

 رالسهفسا هلعجو همدقو « حالف نب رفعج نب ناملس ميمت ابأ بدنو

 ددعلاو لاملا نم هسمتلا ام لك هل قلطأو « ماشلا ىلا ريسملاب هرمأو « شيجلا
 درجو « هدنع فقي مل دح ىلإ كلذ يف فرسأو « عاركلاو حالسلاو لاجرلاو

 سمش نيع ىلا زاربو لاجرلاو ليخلا نم لجر فلآ رشع ةتس هعم ( و مم )
 هنع رامع نبا غلبف « ةرازولا يف هلاح ىلع ريزولا سروطسن نب ىسيع ناكو

 « رصم نم حالف نب ناملس راسو « هلتقو « هيكنو هيلع ضبقف « هركنأ ام

 )١( ةيركسعلا فئاظولا مهأ نم ضراعلا ةفيظو تناك ٠

 مس اليل -س



 هعم ُناكو « اهب ىوقتف « اهلاومأ ْذخأو اهكلمف ةلمرلا ىلإ نيكتوحئم لحرو

 « نالقسع ناملس لزنو « 2102نايلثع نب نانسو « حارجلا نب لفغد نب جرعفملا

 دعب ناك املف « ناشيجلا لباقتو « اهرهاظب لزن ىتح نيكتوجنم راسو
 لمعو « هركسع فاصم امهنم دحاو لك برض امهلباقتو امهبراقت نم مايأ ةثالث
 ىلإ نايلع نباو حارج نبا باحصأ نم برعلا تنمأتساو « هبحاص ةزجائم ىلع

 « دحاو تقو يف داوق ةعبرأ نيكتوجنم باحصأ نم لتقو رهظتساف « ناملس
 رجش ىلإ ةميزهلا دنع اوأجل مهنأل ةريثك ةدع مليدلا نم لتقو نيكتوجنم مزهناو
 تيصحأو « اهتحت مهنولتقيو مهنم مهنولزني ةيراغملا ناكف « هب اوفتخاو زيمجلا

 ٠ لجر يفلأ نيكتوجنم باحصأ نم اوناكف « ىثئتقلا

 لاومألاو مئانغلا نم هباحصأ يدبأ تألتما دقو ةلمرلا ىلإ ناملس راسو

 تثيناف « بوث ةئامو رانيد فالآ ةرشع نيكتوجنم رضحب نمل لذبو « عاركلاو
 هذخاف « ناملس ىلإ هلمحو هرسآف « حارج نب يلع هكردأو « هبلط ف برعلا

 ترهشف « رصم ىلإ هباحصأ نم ىلتقلا سوؤر عم هلمحو « هل لذب ام هاطعأو هنم

 ةقراشملا لامتساو « هعنطصاو رامع نب نسحلا نيكتوجنم ىلع ىقبأو سوؤرلا

 ء ةيربط ناملس لزنو « هب

 هنئازخو نيكتوجنم راد اوبهنو « ةنتفلا اوراثأ دق قشمد لهأ ناكو

 «لجر فالآ ةسمخ يف اهيلإ ًاكيلع هاخأ ذفنأف « هددعو ناطلسلا لام نم اهيف امو

 « هيلإ لوخدلا اوعنمو « دلبلاب اومصتعاو « هوشوانو اهلهأ شوان اهلصو املق

 مهتلزانم يف هنذاتسيو « مهنايصعو مهتفلاخم هملعب هيخأ ناملس ىلإ بتكو

 يولعلا ىسوم ىلإ بتكو « هيلإ هريسم هملعأو كلذ يف هل نذآف « مهلاتقو

 بهنلا نم هوبكترا اميف ةماعلا طلستب مهيلع راكتإلاب خويشلاو فارشألاو

 ريسملابا دعوتلاو « مهل عدرلاو مهيدي أ ىلع ذخألا نع مهدعاقتو « داسفالاو

 . هرايخأ نم ديزملا دريسو ٠ بلك لئابق رمأ 6
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 اوجرخو اوفاخ ءهركذام ىلع اوقو املف «يأرلا هيضتقب امب مهل ةلباقملاو « مهيلإ

 هيلإ ىرجأ الل راكنإلاو ةعاطلا ىلع مهنأ هوملعأو هوقلو « يلع هيخآ ىلإ

 ديدحلا باب ىلإ فحزو قشمد لهأ براحو ىلع ٍبكرف « ةلاهجلا ( ظام# )

 فورعملا عضوملا يف رانلا حرطو ؛ دلبلا كلمو « هنم اومزهناف « هعم نوطافنلاو

 دعب داعو « هلاجر نم آقلخ لتقو « دلبلا يف عضوم ةلجأ وهو « بهذلا رححب
 هيلع ركتأف « هركسع يف ناملس هاخأ دغ نم يفاوو « هركسعم ىلإ كلذ

 «سانلاوويشلاو فارشألا هاقلتو « غلب ام داسفإلا يف هغولبو « قرحأ ام قارحا

 فكو « مهنمآف « مهلاوماو مهن ذامأو مهرود نم فلتو مهقحل ام هيلإ اوكشو

 ةانجلا نع حفصلاب ريشانملا بتكو « مهيف ليمجلا هداقتعا رهظأو « مهنع ةبراغملا

 لدعلا ةضافإو ؛ مهنع نؤملاو فلكلا عفرو « عهنم ريغصلاو ريبكلا ناميإو

 تنكسف « داهشألا سوؤر ىلع عماجلا دجسملا يف تئرقو « مهيف فاصنالاو

 طلتخاو « هيلع اوناك ام ىلإ اوعجرو « بولقلا هب تنأمطاو « سوفنلا كلذ ىلإ

 لغبلا ىلع ناسنيطلاب ةعمجلا موي ف عماجلا ىلإ ناملس دئاقلا بكرو مهب ةبراغملا|

 نوقرفي موقو « ءارقلا هيدي نيبو راقولاو ةنيكسلاب دلبلا يف قرخو « يدنسلا
 ناملس دئاقلا اذهل ناكو « ةجاحلاو ةنكسملا لهأ ىلع تاقدصلا مهارد سيطارق

 ليمجلا لعفلا يف ةبغرو « ةمدقتم ريخلا يف مدقو « بحر ردصو ةعساو سفن

 داع ىلص املو « رامع نب نسحلا دعب ةروكسم حالصلا يف دصاقمو ؛ ةروهشم

 ةماعلاو ةيعرلا بولق لامتسا دقو هيف لزنو « دلبلا رهاظب ىنب يذلا رصقلا ىلإ

 تناك ةعامج قالطإو هيلإ ةعوفرملا تامالظلا يف رظنلا نسح نم هرهظأو هلعف امب
 رمألا هل ماقتساو « ةفلاسلا تايانجلاو ةمدقتملا مئارجلا بابرأ نم سوبحلا يف

 نم هيف رشن امب هلهأو دلبلا لاوحأ تحلصو « لاحلا حالصلا ىلع ترقتساو

 نم فرصب لحاوسلا رومأ يف رظنلا نم هنسحأو فاصنإللا نم هب مكحو لدعلا

 درو « اهداوقو ةماتك خويش نم مهب لدبتساو « نيرئاجلا اهنالو نم هفرص

 ب الها



 يأرلا ءيس ناك ناملس نأ الإ آضيأ ةماتك خويش نم اذه شيج ناكو

 رس ناوجرب دصق ( و *4 ) رصمب شيج لصح املق « هنيبو هنيب ةوادعل هيف
 « مهنم مهشاحيتساو ةبراغملل ماشلا لهأ ضغُب هملعأو « هيلع هسفت حرطو

 ناوجري لمأتو هرمأ ىلع ةنوعملا هل لذبو « ًادعوو ”الوق ليمجلا ناوجرب هالوأق
 « مهنم هسفن ىلع هفاخ امو « ةماتكو رامع نب نسحلا نم لاوحألا يف هب ىلي ام

 اميف ةضرفلا هتنكماو ؛ مهنم لقألا ددعلا نم الإ اتلخ دق ةرهاقلاو رصم نأو

 ةروصو مكتروص متفرع دق : مهل لاقو « ةقراشملاو كارتألا لسارف مهنم هديري

 مل ىتمو « مكوبلغو « لاملا ىلع اوبلغ دق مهنأو « موقلا ءالؤئه عم مكاحلا

 مكنكمي ال ام ىلإ مكوقبس « مهتكوش فعضو « مهددع ةلق يف ةصرفلا زهتنن

 ةدعاسملاو ةعاطلا ىلع مهقثوأو « هنم ةياغلا كاردتساو هيف طرفتلا دعب هيفالت

 ديري امي رامع نب نسحلا سحأو « هديري ام لك يف هل اوقثوو هل اهولذبف

 هل بترو « هيف هلواحب ام ىلإ هقيسو « هب كنفلا فو هيف عرشو « ناوجرب

 ناكو « هراد الخد اذإ ركشبو هب عاقيإلا ىلع مهفقاوو « هزيلهد يف ةعامج

 لمع دق ام هوملعأو هيلإ اوراصف « رامع نب نسحلا ىلع ةريثك نويع ناوجربل

 اررقو امهغلب امم زرحتلا يف امهنيي يأرلا اضوافتو ركشو ناوجرب عمتجاو«هيلع

 باب ىلع انيسحأو اوسحأ نإف»«ةعامج ناملغلا نم امهرثأى لعب كر يوءابكري نأ

 ىلإ ايكرو رمألا اذه ابترف « اكنم عنمب نم انروهظ فو انعجر انبيري ام نسحلا

 تناب بابلا نم ابرق املف « لبجلا ىلب امم ةرهاقلا رخآ يف تناكو « نسحلا راد

 اوناك نيذلا ناملغلا درجو « نيعرسم اداعو ارذحف هب اريخآ ام دهاوش امهل

 ثراثو « هب ناخرصتسيو هيدل نايكبي مكاحلا رصق ىلإ الخدو « مهفويس امهعم

 باي ىلع حالسلاب ءارشلا ديبعو ةقراشملاو مليدلاو كارتألا عمتجاو ةنتفلا

 معا هي« نس



 ء هدلو يف زيزعلا اوظفحا انالوم ديبع اي : مهل لوقيو يكسي ناوجربو « رصقلا
 ٠ هئاكبل نوكبي مهو « هقح نم مكدقت ام هيف اوعراو

 مهريغو « لئابقلا نم مهيلإ فاضنا نمو ةماتك يف رامع نب نسحلا بكرو

 حتفو « ريثك رددتع يف راصف « دلبلا هوجو هعبتو هوعبتو ءارحصلا ىلإ جرخو

 مهعم نمو اوقدحأو « لاجرلاو ناملغلا ىلع هقكرفو « حالسلا نئازخ ناوجرب

 مدخلا هالعأ ىلعو « مكاحلا رصقب ( ظ 4 ) ةماعلاو ةقراشملا نم رصقلاب

 هئامسمخو « ليوطلا لانيو نيكتجرابو نيكتوجنم زربو « نوخرصي يراوجلاو
 لمحو « رهظلا تقو ىلإ نسحلا نيبو مهنيب برحلا تعقوو « ناملغلا نم سراف

 « هنئازخ اوحتفو « اهويهنتاف هراد ىلإ ةماعلا تمحزو « مزهناف « هيلع ناملغلا

 عيمج قرفتو « هدنع رتتساف ةماعلا ضعب ىلإ نسحلا ًاحتلاو « اهيف ام اوقرفتو

 «سانلا هيلإ لصوأو مكاحلا سلجأو « رصقلا باب ناوجرب حتفو « هعم ناك نم

 هوجول تانامالا بتكو دحأ هيلع فلتخا امف « دنجلا ىلع ”ةددجم ”ةعيب هل ذخأو

 ناك اميف مهرذع ةماقإ نم مهسوفت هب بيطت امب مهلسارو « ةلودلا داوقو ةماتك

 رمألا ماقتساف « ةعاطلاو عمسلا ىلع اهناميأ تطعأو ةعامجلا ترضحف « مهنم

 بييطتب مهرمأب « اهلهأ هوجوو قشمد فارشأ ىلإ بتكلا بتكو « ناوجريل

 حالف نب رفعج نب ناملس ميمت يبأ دئاقلا ىلع مايقلا ىلع مهثعبسو « مهسوفت

 « روكذملا ىلع مهعم عامتجالاب دانجألا ةقراشم ىلإ بتكو ءهب عاقيإلاو

 ٠ هيلع مهل ةناعإلاو

 قشمد خيرات ٠م دس مكلإ



 حالف نب ناملس دئاقلا ةيالو بابسأ حرش

 كلذ يف هيخأ لاحو هلاح هيلإ تلآ امو قشمدل هركذ مدقملا

 ةئامثالثو نينامثو عبس ةنس يف

 تلآامو ؛كلذل ببسلاو «قشمدل روكذملا دئاقلا ةيالو حرش نم مدقت دق
 بيقع رصم نم تايتاكملا تدرو املو « ةبافكلاو ءانغلا هتفرعم يف ام هيلإ لاحلا

 مكاحلل ةعيبلا ديدجتب ةماتك خيش رامع نب نسحلا دمحم يبأ دماقلا ةنتف ءالجنا

 ناكو « ناملس ىلع بوثولا ىلع مهثعبيو « دليلا لهأ بولق بيطب امي هللا رمأب

 ءءاضملاو هلاوحأ يف ةظقيلا دقوتو « ءانغلاو ةيافكلاب ًاروهشم روكذملا دئاقلا اذه

 الو ٠ ةذللا ىلع رثفوتلاو « ءانغلا عامتساو حارلا برشب آرتهتسم ناك هنكل

 هوهل يف كمهنم وهو هكقح يف هيلع تلمتشا امب ةيرصملا ©تافطلملا تدرو
 ًابراه جرخف « هيلع مهموجهو هرصق ىلإ ةقراشملاو ةماعلا فحزب الإ رعشي مل

 دلبلا يف ناك نمب اوعقوأو « هددنعو هلاومأو هنئازخ تبهئنف « هسرف رهظ ىلع

 ءاسؤر مسنقاو « ةرئاث ةنتفلا تداعو « ةرفاو ةدع مهنم اولتقو « ةماتك نم هعم

 املف « ينارصنلا ميهاربإ نب دهف ناوجربل بتكي ناكو « دلبلا لاح ثادحألا

 بتكتساو « رصم فيري طبقلا ءانبأ نم ناكو « هرزوتسا هيلإ (و*ه) رمألا راص

 نسحلل فطلتي ناوجرب لزب ملو « لئاسرلا ناويد ىلع حلفأ نب دمحأ حتتلا ابأ
 3 همسر ىلع هارجأو هراد ىلإ هداعأو « هراتتسا نم هجرخأ نأ ىلإ رامع نبا

 ناك اميف هسفت لخادب الآو « هباب قالغإ هيلع طرش نأ دعب هتاعاطقاو هبتار
 دخأو « ناوجرب ىلع الو « مكاحلا ىلع داسف ف عرشب الو « هيف اهلخادب

 ٠ هنم قثوتلا يف غلابو ناميألا دكوأب هفلحتساو كلذب هيلع دهعلا

 لئاسرلا تافطلملاو ءانتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « تاقلطملا » : لصألا يف )١(

 * ةيرسلا

 هدا 65 دل



 اوصع دق نينامثو عبس ةنس يه يتلا ةنسلا هذه ف روص لهأ ناكو

 ٠ ناطلسلا باحصأ اولتقو «ةقالعلاب فرعي ةيرحبلا نم آح“الم ةالجر مهيلع اوركأو

 قلطأو « داوسلا يف ناك ام بهنو ةلمرلا ىلع لزن دق لفغد نب جرفملا نأ قفتاو

 مورلا ميظع سقودلا جورخ نيتثداحلا نيتاه ىلإ فاضناو « دالبلا يف ثيعلا دب

 دغاقلا ناوجرب عنطصاف « ةيمافأ نصح ىلع هلوزنو « ماشلا ىلإ ريثك ركسع يف

 اهلامعأو قشمد ىلإ هريسو « لجر فلأ هعم زهجو همدقو « ةماصمصلا نب شيج

 ةلمرلا ىلع لزنو سميج راسف ؛ لامعألا رييدت هيلإ درو ؛ لاومألا يف هدب طسبو .

 دليلا ةالو هافاوو « لجر فالآ ةسمخ هعمو ىلالهلا ديح”و اهيلع ىلاولاو

 اضيق هيلع ضبقف ةلمرلا يف حالف نب ناملس ميمت ابأ دئاقلا فداصو هومدخو

 هعم نمو مداخلا توقايو ةلودلا رصان نب نسحلا هللا دبع ابأ بدنو « ”اليمج

 نسم ةعامج يلو دق ناكو « اهحتفو اهتلزانمو روص دصقل ءارشلا ديبع نم

 نسم ابكرم نيرشع ريدقت رحبلا يف ذفتأو « اهيلإ اوذفتأو « لحاوسلا مدخلا

 يلاو ةرديح نب يلع ىلإ بتكو « روص رغث ىلإ لاجرلاب ةنوحشملا ةيبرحلا

 « كلذ لثمب اديص يلاو خيشلا نبا ىلاو « هلوطصأ يف هيلا ريسملاب سلبارط

 تعقوو « روص باب ىلع ريثكلا قلخلا عمتجا ثيحب تاهجلا نم ةعامج ىلاو

 هرصنتسي بتاكو « مورلا كلمب ةقالعلا راجتساو « اهلهأ نيبو اهنيب برحلا

 ( ةلتاقملا لاجرلاب ةنوحشم رحبلا يف بكارم ةكدع هيلإ ذهتأو « هدجنتسو

 رفظف « ًاديدش تالاتق رحبلا يف اولتتقاف نيملسملا بكارم بكارملا هذه تقتلاو

 مهتدع تناكو « هيف نم اولتقو مهبكارم نم ًابكرم اوكلمو « مورلاب نوملسملا

 لهآ سومت تفعضف « بكارملا ةيقب تمزهناو « تالجر نيسمخو ةئام ( ظ م )
 ىدانو « ارحبو آ”رب ركاسعلا نم مهيلع عمتجا نمي ةقاط مهل نكي ملو « روص

 اومزلف « « هلزنم مزليلف ةمالسلاو رتسلا لهأ نم نامألا دارأ نم » : ةيراغملا

 ذخأو بهنلا عقوو « هباحصأ نم ةعامجو ةق“العلا رسأو دليلا حتفو «ء كلذ

 ناوجري دي ىلع حتتف لوأ حتفلا اذه ناكو « ريثكلا ءيشلا لاجرلاو لاومألا نم

 هدم 7"



 رماظ بلئصو ًاكيح خلسف « رصم ىلإ هباحصأو ةق”العلا لمحو يمكاحلا

 + هباحصأ لتقو ًانبت هدلج يشح نأ دعب « ؟١رظنملا

 اهب ماقأو « روص نادمح نب ةلودلا رصان نب نسحلا هللا دبع وبأ يلوو

 نب لفغد نب جرفملا دصقل ةعيير نب ردب هتمدقم ىلع ةماصمصلا نب شيج راسو
 داك ىتح هعبتو 27ءيط يلبجب قحل ىتح هبدب نيب برهف « هبلطو حارجلا
 بلطو حفصلاب هنم ذاعو « هئاسن زئاجعو هسمنب حارج نبا هامر مث « هذخأب

 هفلحتساو هنع فكو «٠ شيج هنع افعو « همزتلا ام هيلع طرشو « هنمآف نامألا

 قشمد ىلإ ًافكناو « هلبق نم آيلاو اهيف بترو ةلمرلا ىلإ داعو « هعم هررق ام ىلع

 اهفارشأ هلبقتسا قشمد ىلإ لصو املف « ةيمافأ ىلع لزانلا مورلا ركسعل آيلاط
 مهل رهظأو ثادحألا ءاسؤر ىلع لبقأف « ةعاطلاب هل نينعذم اهثادحأ ءاسؤرو

 ةحابإو ؛ فاصنألاو لدعلا دامتعاو فلثكلا عفرب دلبلا يف ىدانو « ليمحلا

 ءهل نوعديو هنوركشي ةيعرلا هيلإ عمتجاف « داسفل ضرعتن, يبرغم لك مد
 « مورلا يف داهجلا دصاق هنأ مهملعأف « مهنيب هيف لوزنلاو دلبلا لوخد هولأسو

 « صمح لزنتو مهلصوو مهلمحو ثادحألا ءاسؤر ىلع علخو مايآ ةثالث ماقأو

 نم ةعوطتملاو سليارط دنج يف ةرديح نب دحاولا دبع نسحلا وبأ هيلإ لصوو
 هلهأ فداصف ةيمافأ نصح ىلع لزانلا مورلا ميظع سقودلا ىلا هجوتو « اهتماع

 فيجلا لكأ ىلإ مهرمأ ىهنتاو « تاوقألا مدع مهنم غلبو راصحلا مهب دتشا دق

 مورلا ءازإب لزنف « ًامهرد نيرثع ةسمخب ًادحاو ”دحاو عاتباو « بالكلاو

 ذوملسلاو برحلا اعزانتوناقيرفلا ىقتلاو «بولقملاب فورعملا رهنلا مهنيبوهنيبو
 مورلا لمحف بالك ينب ( و ”5 ) نم سراف فلأ مهعمو لجر فالآ ةرشع يف

 يف فيسلا اوعضوو « هورسكف داوسلاو مليدلاو راكطعلا ردب هيفو بلقلا ىلع

 - 718/79 195--14/19 : يزيرقملل افنحلا ظاعتا ظنا )١(
 ميوقت  ةفوكلا جاجح امهب سميو نِلَو لوسرلا ةنيدم يقرش ىملسو أجأ (؟)

 - 537-54 : نادلبلا
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 اهتقحلو « سلبارط يلاو يبلقصلا روسيم اهيفو ةرسيملا تمزهناو « هيف ناك نم

 بكرو « يلالهلا ديحوو مدقملا ةماصمصلا نب دمحم نب شيج اهيفو ةنميملا

 مهحالسو مهداوس ىلع اولوتساو « لجر يملأ مهنم اولتقو « نيملسملا مورلا

 يديشخالا ةراشب :تبثو «هوبهتتاف كلذ نم رثكأ ىلع بالك ونب لامو «مهعاركو

 اونقيأفا سانلاب لزن ام نيملسملا نم ةيمافأ لهأ دهاشو « الغ ةئامسمخ يف

 « رصتلاو ةمحرلا اولأسو « هدابعب فيطللا ميركلا هللا ىلإ اولهتاو ء كالهلاب

 ( هئاملغ نم رفت ةرشعو « هل نادلو هبدد نيب ةسار فقو دق مورلا كلم ناكو

 يبأب فرعي يدرك هدصقف « مئانعلا نم هذخأب ام هذخأو هركسع رفظ دهاشيل

 ةذوخو دنغازك هيلعو, « داوج سرف ىلع ليلسلا كاحضلا نب دمحأ رجحلا

 ًانمأآتسم سقودلا' هنظف « رخآ تشحو نانعلا ىرسيلابو 222تشخ ىنميلا هدسو

 سقودلاو هيلع لمح هنم اند املف « هنم زرحت الو هب لفحي ملف « هب اريجتسمو هل

 هانمي يف يذلا ؟2نييوزلاب هامرف هب هيمري ام يقتيل هدب عفرف هتمألب نصحتم
 هعالضأ ف هنم نكمتو « هدسج ىلإ لصوف « عردلا يف تاللخ تباصأ ”ةيمر
 «مورلا تمزهناف « لتق دق هللا ودع نا » سانلا حاصو « تيم ضرألا' ىلإ طقسف

 ىلوتساو مهون اعأن نصحلا يف ناك نم لزنو «برعلا تداعو «نوملسملا عجارتو

 فيط, حيفا جرم يف ةعقولا تناكو ؛ مهورسأو مهولتقف مورلا ىلع نوملسملا

 ةيمافآ ةريحب هبناج نمو « لجر رثإ يف لجر الإ هكلسي ال قيضملاب فرعي لبج هب
 نم زتحا دقو راهنلا مرصتو « ةميزهلا ف برهم مورلل نكن, ملف « بولقملا رهنو

 نيمناغلا نيروصنملا تيبم نوملسملا تابو « سأر فالآ ةرشع ىلتقلا سوؤر

 برعلا ىفاوو « رفظلا نم مهل بهوو ةبافكلا نم مهاب هللا مهحنم امب نيرورسملا

 عاب نم مهنمو در نم مهنمف « ةميزهلا دنع نيملسملا باود نم هوبهن امب دغ نم

 دنغازكلاو ٠ نطيم دنغو « ريرحلا وهو. زق وأ نك : نم ةبكرم ةملك دنغازكلا )١(

 لبن وه تشغخلاو ٠ همسج ةياقول لتاقملا هسبلي نطيم ينطق وأ يريرح بوث

 ٠ ةريصقلا ةبرحلا هبشي ام وأ .يصق
 . نيدح تاذ ةريصق ةيرح )5



 دحأ عاتبي الأب هركسعم يف ىدان مدقملا ةماصمصلا نب شيج نأل سخبلا نمثلاب

 هذخأ ام الا دجب ( ظم<) ملف هنم ًاذوخأم ناكو « هفرع ام الإ برعلا نم

 نب شيج امهعاتباف « نيملسملا ضعب رسآ يف سقودلا ادلو لصحو ؛ هباحصأ
 ةيمافآ نصح ىلع ماقأو ؛ هيلإ امهذخأو رانبد فالآ ةتسب هنم مدقملا ةماصمصلا

 باب: ىلإ ىرسألا نم لجر ىفلأو سأر فالآ ةرشع رصم ىلإ لمحو « اعوبسأ

 دقو « قشمت ىلإ ًائفكتم فرصناو ىرقلا قرحأو « قيتاسرلا بهنو « ةيكاطنأ

 مهاقلتف « هل نيعادو نيئنهم اهثادحأو اهئاسؤرو اهفارشا هلبقتساف هتبيه تمظع

 2« ثادحألا هوجو 00 ىلعو ] مهيلع علخو ةماركلا نم مهدازو ةيسامشلاب

 رهاظب ركسعو « ناملغلاو يراوجلا مهل بهوو « لاغبلاو ليخلا ىلع مهلمحو
 راهظإ اهونيز اوناك دقو ؛ قاوسألا يف زاوحلاو لوخدلا ٍف هوبطاخو « دلبلا

 اولخد تلخد نإو ”ركسع يعم : لاقو « لع. ملف « هيلإ برقتلاو « هب رورسلل
 اولخي نأ سمتلاو « مهنم ةأطولا هب لقثي ام ىلا مهيدبأ اودمي نأ نمآ ملو « يعم

 ىلإ هوباجاف اهب هلوزن نوكيل ©؟ايهل تيبب فرعت قشمد باب ىلع ةبرق هل
 ٠ءكلد

 )١( قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام ديز ٠

 يف يلع درك اهركذو ٠ قشمد ةطوغب ةروهشم ةيرق : هعمجعم يف توقاي اهنع لاق (5)
 سعأ نم تناك « هيهالا تيب ىمست : لاقف 7١5 : ص « قشمد ةطوغ » هباتك

 رسج يلاوح نيتاسبلا نيب ميدقلا دادغي قيرط ىلع يهو « ةدليب. هبشأ « ىرقلا
 ىفشتسم - عاصقلا يف يزيلكتالا ىفشتسملا اهيلع موقي يتلا ةعقبلا يف « ةروث
 1 + ًايلاح يوارهزلا

 د للك سس



 قشمدل يديشخالا ةراشب ةيالو

 كلذ ىلإ يعادلا ببسلاو ةئامثالثو نينامثو نامث ةنس يف

 لاحلا هيلإ تلآ امو

 ةماصمصلا نب شيج زيهجت ىلع يمكاحلا ناوجرب عم رصمب لاحلا ررقت امل
 رشل عفدلاو لاوحألا ديدستو لامعألا ريبدتو « هيف ثدح ام فالتل « ماشلا ىلإ

 دعب قشمد ةنالو در ةسايسلاو لاحلا تضتقا « هلامعأ ىلإ نيلصاولا مورلا

 رصق يف لزنو اهلخدو اهيلإ لصوو راسف « يديشخالا ةراشب دفاقلا ىلإ

 نينثالا موي ف كلذ يف ةالولا ةداع ىلع « هيف ءانبلا يف عرشو « اهب 210ةالولا

 يلاولا ةراشب دئاقلا هجوتو ةئامثالثو نينامثو نامث ةنس لاوش نم فصنلا

 ةراشب داعو 04 نيرو رسم نيرفاظ نيروصنم نوملسملا ًافكتاو « مهيلع رصنو

 ةيالو نع ةراشب دئاقلا فرصب رصم نم درو دق رمألا فداص ؛ ةلمجلا ف ىلاولا

 .0ةماصمصلا نب ( و ملي ) دمحم نب شيج دقاقلا ىلع اهرارقإو قشمد

 .هلآم ناكو هلاح هيلإ تهتنا امو كلذ يف ببسلا حرش

 ىلإ رصم نم ركسعلا يف شيج دئاقلا جارخإ يف ببسلا حرش مدقت دق
 رسكو « روص رغ حاتتفا يف رييدتلا يف هنم ناك امو « ىنغأو ىفك ام ماشلا

 ٠ اهتبالو نع ةراشب فرصو قشمد ىلإ دوعلاو « مورلا ركسع

 رظنا * نويساق ليج حفس يف ديزي ىهن ىلع ةكدلا عقوم يف ينب هنأ حجرملا نم )١(
 5١-27 ٠ : ص 7# 11 م تايلوحلا ةلجم

 148 , 505-708: ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك قحالم ىظنا (0)
 نع القن ةماصمصلا نب شيجو يديشخالا ةراشب نم لكل ةمجرت ثيح + "4
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 ءاتشلاو « همالعأ رشتلا دعب ىوطو « همايخ فيصلا ضوق دقو كاذ قفتاو

 مدقت ام ىلع قشمد لهأ نم سمتلاف « ةريرهمزو ة“رقو هريرهو هرصن لبقآ دق
 رفوتلا يف عرشو اهيف لزنف « بلط ام ىلإ بيجأف « ايهل تيب 21ءالخا هركذ
 صختساو « ملظلا نم منملاو ةريسلا ناسحاو فلكلا عفر و«لدعلا لامعتسا ىلع

 ٍق طمسلا مهل لمعي لعجو « مهنم ةعامج بححتساو مهمدقو ثادحألا ءاسؤر

 املف « لاح لكب مهتلامتساو مهسينأت يف غلابيو هدنع لكألل مهرضحب موي لك
 مهيلإ مدقتو « هباحصأ هوجوو هداوق رضحأ نامزلا نم ةهرب كلذ ىلع تضم

 مهيلإ لصوي امل مقوتو « مهمادختسا ديرب 1 دادعتساو ةبه“أ ىلع نوكلاب

 ركذب دماق لك ىلإ بتكو دلبلا مسقو « هب لمعلاو همتاخب ةموتخملا ةعاقر نم
 هراد مامح ف بتر مث « هيادسفم ف فيسلا عضو « هيف لخادب يذلا عضوملا

 ناكو يولعلا يرهابلاب فورعملا ىلإ مدقتو « فويسلاب ةبراغم لا نم لجار يتئام

 اوماقو اولكأ اذإف ماعطلا ثادحألا ءاسؤر روضح يعارُش نأب هتاقثو هصاوخن نم

 نم رمأو « هبأب مهيلع قلغأ هيف مهيدبأ لسغب مهتداع ترج يذلا سلجملا ىلإ
 هعمو لخادب مهنم لجر لكأ ناكو « مهباحصأ ف فيسلا عضوب مامحلا أ لتر

 شيج رذابف « مهمسر ىلع موقلا رضحو « حالسلا مهعم ثادحألا نم ةعامج

 هترجح ف لخادق ضهن اوغرف املف « لكألل مهعم سلجو « هداوق ىلإ عاقرلاب

 "الجر رشع ينئا مهتدع تناكو « هباب نوشارفلا قلغأو سلجملا ىلا اوضهنو
 مهباحصأ ف فيسلا اوعضوف مامحلاب نم جرخو « نيقيهدلاب فورعملا مهمدقي
 دليلا اولخدو داوقلا بكرو « لجر يتئام ريدقت اوناكو « مهرسأب مهولتقف

 هباوبآ اوحتفو « بناج لك نم روسلا اوملثو آعيرذ تالتق ( ظ “7 ) هيف اولتقو
 فرعي ادئاق جرملاو ةطوغلا ىلإ ةرجو « نييقشمدلا روذ ةبراغملا لزن*أو ءاهومرو

 لجر فلآ لتق هنأ لاقيف « ثادحألا نم اهب نم يف فيسلا عضو هرمأو نورصنب

 وفعلا اولأسو سانلا ثاغتساف اهفاطن قشمد لخدو « نيريثك اوناك مهنأل مهنم

 سم مخل



 ىلإ داعو«عضاوملاو لاحملا ف (17لاصملا هبأحصأ بترو مهنع فكف , ءاقبإلاو

 اورضح املف « هيف مهثنظ هعم نسح ءاعدتسا فارشألا ىعدتساف هتقو ف رصقلا

 مهنم دحاو لك بلصب رمأو « مهيدبأ نيب مهباقر برضف ثادحإلا ءاسؤر جرخأ
 مهلاومأ ذخأو « رصم ىلإ مهلمحو مهيلع ضبق كلذ نم غرف اذإ ىتح « هتلحم ف
 ء راند فلآ ةئامسمخ دلنلا لهآ ىلع فكظوو « مهمعت و

 ناكو « كلهف « هلصاو درب الو « هلزات مفدي ال يذلا ىلاعت هللا رمآ هءاجو

 توملا ىنمتنو « ملألا نم ثيغتسم لزب ملو « هلفس يف جرخ روسان هكاله بيس

 ىلإ لتقثب الف هلثق يف لأسيو « نككمش الو نككمت الف هسق لتقي نأ بلطيو
 « روهش ةعست ةنتفلاو ةيالولا هذه ةدم تناكو ؛ 29لاحلا هذه ىلع كله نأ

 ٠ لجر فالآ ةثالث ثادحألا نم لتق نم ةدع نإ ليقو

 ,99هئاكم
 شيج نب دمحم هدلو دلقف « هكالهب رصم ىلإ ريخلا ىهنتاو

 مهاعدتساو ةقراشملا ناوجرب لامتساو « ماشلاو رصمب رومألا تماقتسا دقو

 يف رظنلا لصاوب ناكو « لجر قالآ ةثالث ريدقت مهنم هدنع عمتجاف دالبلا نم

 يفويو « فاصتتالا زواجيو ليللا فصتنب نأ ىلإ عمجأ هراهن مكاحلا رصق
 رومألا يشم نم ميهاربإ نب دهف ءالعلا يبأ هيدي نيبو « اهتح ةسايسلا

 ٠ اهذيفنت نسحبو

 )١( اهباوص ةفحصم اهلعلو لصألا يف اذك ١ حلاسملا « +
 ىتح هب ديازتف « ماذج فرط هب ناكو : لاقف هتافول رصخآ ًايبس يزيرقملا ىور 0(

 . هلك دادو , ههجو ةنحس تتحتا مث « دوساو هتدب حشرو هرعش ع طقس ] طعمت

 كلهنأ ىلإ ٠ ينوحيرأ ٠ ينولتقا مكحيو : حيصي راصف « هدسج عيمج نتنو

 ىلع هماقم ناكو « ةئامثالثو نيعست ةنس رغآلا عيبر نم نولخ عبسل دحألا موي

 ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم : يباتك رلفنا ٠ آموي رشع ةتس قشمد

 ٠ ”"ئاإ/ : ص

 ديع وبأ هئيا اهلمحف ,مكاحلا ىلإ هتكرتب ىصوأ شيجنأ وهيزيرقملا هركذ يذلا ف

 شيج هكرت ام حنمو ةيصولا ىلع عالطالاب مكاحلا ماقف « ةفالخلا رصق ىلإ للا

 ٠ "”ءما "عال : مالعأ ردصملا - هدالوأل

 ب شهقاا



 ىلإ هاعدو, « ءالعلا يبأ ناسل ىلع مورلا كلم ليسب ناوجرب لسارو

 لباقف « ةفطالملاو فشاتلا ليبس اهيف كلس اياده هيلإ لمحو.« ةعداوملاو ةئداهملا

 ف ليسب ذا« نينس رشع ةعداوملا تروقتو ء رلوبق نسحب هنم كلذ ليسب
 ٠ هلثم ةدناع هب ترج ام ةيدهلا ةلباقم

 ش ش

 ةعاطلا طئارش مهمزلاو ةرق ينب ىلإ نسحأو برعلا عم لاحلا تحلصو

 امتيالو يف لوعو اهذخآف برغلا سلبارطو ةقرب ىلإ ًاركسع ركيسو
 ريغ يف بوكرلا نم هعنمب مكاحلا ىلع هقافشا طرفل ناكو « يبلقصلا سناب ىلع
 ةسايسلا باب نم هلعفي كلذو لعفو « ةقحتسم (و4) ريغل ءاطعلاو هيوكر تقو
 :ةءاسالا نم هنأ ©2)هسفت يف كلذ رس وهو « هلامو هتبيهو هسفنل ظفحلاو
 دقو «'”يبلقصلا نادبزب فرعي مداخ مكاحلا عم ناكو « هيلع قييضتلاو هيلإ

 ىلع هعالطإو « هيلإ ناوجرب نم هوكشي ام ىوكش يف هيلإ سنو هب صخ
 اميف هل لاقو « هب ءارغإلاو هيلع لمحلا يف ناديز دازو « هل هسفت ٍفأ هرسب ام

 كيرجيو « يديششخالا روفاك ىرجم هسفت يرجي نأ ديري ناوجرب نإ : لاق
 هلتقت نأ باوصلاو « كدب ىلع ذخألاو كيلع رجحلا ف يديشخالا دلو ىرجم

 كدنع باوصلاو كيأر اذه ناك اذإ : مكاحلا هل لاقف « هب ادرفنم كرمأ ربدتو

 عست ةنس روهش مايأ ضعب يف ناك املف « هل اهلذيف « هيلع ةدعاسملا كنم ديرأف

 رهظلا تقو يف ناوجرب ىلإ ذفني نأب مكاحلا ىلع ناديز راشأ ةئامثالثو نينامثو
 هل فقي نأو « ديصلا ىلإ بوكرلل « هنع سانلا قةرفتو هراد ىلإ هفارصنا دعب

 « بوكرلاب هيلإ لسرأف « هلتقب رمأ رضح اذإف « رصقلا لخاد يذلا ناتسبلا .يف

 * مكاحلا يآ (0)
 ةناكم نم ةلظملل امل ةيماس ةفيظو تناكو 2 ةلظملا لمح ناديز ةفيظو تناك 0

 تعبت ةصاخلا ةمامالا زومر نم تناك اهنأ كلذ « نييمطافلا ءافلخلا ىدل ةصاخ

 ششأ رهظو « ةمامغ هلظت تناك تلم يبنلا نأ ةريسلا رابخأ يف ءاج امم اهتركف
 سنوت يف ةيدهملا عماج يف هراثآ تدهاش ام !ذهو «.ةينيدلا ةينبألا يف ىتح ةلظملا

 ٠ يمطافلا يدهملا مايآ ينب يذلا
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 نيب تنأو « هباب ىلع فقأ ينإف ناتسبلا يبناج يف مدخلا بترت نأ ديرآ :.لاقو

 ترظن اذإف هرثأ يف تنكو ينعبتو ناتسبلا تلخد ناوجرب رضح اذإف « يدب
 امه امئيبف « هيلع ااوعض نأ مدخلا فقاوو « هرهظ ق نيكسلاب هيرضاق كيلا

 ةازبلاو ديدش رحلا نينماؤملا ريمأ اب : مكاحلل لاقف « ناوجرب لخذ ذإ ثردحلا ف

 ةعاس هيف فوظو ناتسبلا لخدن اتكلو تقدص : لاقق « ديصت ال هلثم ْق

 ىلإ بكوملا عم ريسب أب بكر دق ناكو « ركش ىلإ ناوجرب اذفتأو « جرخنو
 نسم جرخف انالوم نإف » ةرطنقلا دنع فقيو « ةرهاقلا رهاظ سقملاو ؛« سقملا

 ءمدعب ناديزو هفلخ ناوجربو ناتسبلا مكاحلا لخدو لعفف « « كعبتيو ناتسبلا
 هفاتكأ نيب هبرضف نادهز هردبق « ةقلخلا مات « نوللا ضيبأ ًامداخ ناوجرب ناكو

 ديبع اي : مكاحلا حاصف « تردغ انالوم اي : لاقف « هردص نم اهعلطأ نيكس

 نيعرسم رابكلا مدخلا جرخو « هولتقف هيلع مدخلا رئاكتو « هسأر اوذخ

 لاقف' « اهعيمج اودرف « حراوجلاو بكوملا لاغبو « بناجلا ىلإ ليخلا روهظ ىلع

 ثداحلا اذه نم سانلا ءاجف « هوبيجي ملف ؟ كلذ يف ببسلا ام : ركش مهل

 « مهفويس دنجلا ( ظ *2 ) رهشو بكوملاب ركش داعو « باسحلا يف نكي مل ام

 نم هيلع متت ةليح نم مكاحلا ىلع نوفتاخ مهنأ ريغ « ربخلا ام نوملعي ال مهو
 ىلإ اوفاوو موحالس اوسيلق « مهرود ىلإ مهرثكأ عجرو « رامع نب نسحلا

 كارتألا نم هعم نمو « ركش قدحأو ةقراشملاو ةيراغملا زكيمتو « رصقلا باب

 «سارتلاو فويسلا مهيدبأ يف مدخلا رصقلا فرش ىلع العو « رصقلاب ةقراشملاو

 باب ىلع ريزولا ءالعلا وبآو « ةلودلا خويشو داوقلا عمتجاو « رمألا مظعو

 « بابلا ىلع ةرظنم نم رهظ طالتخالا ةدايز مكاحلا ىأر املق « درمزلا رصقلا

 تبرضو « هيدي نيب اهولبقو ضرألا ىلإ مهباود نع اولجرتف « سانلا ىلع ملسو
 تملسو « لئاسرلا باحصأ ىعدتساو رصقلا باب حتفو « لوبطلاو تاقوبلا

 تركتأ يتتإ : اهيف لوقي « داوقلا رباكأو ركش ىلإ هديب اهبتك دق ةعقر مهيلإ

 سم ةإآ١



 مكباقر يف اهيف ام ىلع اوظفاحو ةعاطلا اومزلاف هلتق تبجوأ ارومأ ناوجرب ىلع
 ٠ انالومل رمألا : اولاقو ضرألا اولبق مهيلع تمرق املف « ةذوخأملا ةعيبلا نم

 فرصب هرمآف ةلودلا خويش نم ناكو ؛« رهوج نب نيسحلا ىعدتساو
 سوفنلاو هراد ىلإ داوقلا نم لكو « هرصق ىلا مكاحلا داعو « مهفرصق سانلا

 بكرو « ناوجرب لتق عاشو « ةبراغملاو ةقراشملا نيب ثدحت هنتف نم ةفئاخ
 مكاحلا سلجو « هلاومأ نم اهيف ام عيمج ىلع ضبقف هراد ىلإ يمكاحلا دوعسم
 ميهاربا نب دمف ءالعلا ابأو رهوج نب نيسحلا ىعدتساو ريخألا ءاشعلا تقو
 لعفف « لامعألاو نيواودلا باكتك رئاس راضحإب هيلإ مدقتو « 600 بزولا

 ناوجرب بتاك سمأآ ناك آدهف اذه نإ : مهل لاقو « هيلإ مهلصوأو اورضحو
 ؛مكيلع مدقتلا يف هطورش هوفوو اوعيطأو هل اوعمساف يريزو مويلا وهو يدبع
 « اهولبقو ضرألا دهف لبقو « لاومألا ةسارحو لامعألا ةاعارم ىلع اوركفوتو
 « كنع ضارو كل دماح انأ : دهفل لاقو « انالومل ةعاطلاو عمسلا :اولاقو

 « مهتمرح طظفحااو « مهتلماعم لمجأو مهقوقح فرعاف يمدخ باتكلا ءال وهو

 رئاس ىلإ بتكي نأب مدقتو « هتتامأو هتيافكن ةدايزلا قحتسي نم بجاو ف دزو
 دعب هتخسن امب بتكف « ناوجرب لتقل بجاولا ببسلاب لامعألاو دالبلا ةالو
 : ”اطخلا يف هلثمب ( و 05) ةداعلا ترج امو « ريدصتلا

 هطخسأ مث « هلمعتساف آنيح نينمؤملا ريمأ ىضرأ ناوجرب نإف دعب امآ
 «هتمدخ يف ديمحلا كنكنس ىلع يرجتو هملعتل كاذ نينم وما ريمأ كملعأو « هلتقف
 هعلاطو « رومأألا نم كلبق ام ديدستو « هتحصانمو هتعاط ف ديشرلا كبهذمو

 ٠ هللا ءاش نإ روهمحلا لاوحأ نم كيدل ددجت امب

 لازو « باوصلا ننس ىلع لاوحألا تماقتساو « كاذب بتكلا تذفثو

 ٠ بارطضالاو لالتخالا نم فيخ ام

 عالعلا وبآ وه هيثاك رلاص رامع نبا ناكم ةلودلا نووش ناوجرب ملست نباح )1(

 ٠ اال : ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالا رظنا * سيئرلا بقلب ميهاربا نب دهف

 دل هاا ل



 يبرغملا ليعامسا نب ميمت دئاقلا ةيالو

 ةئامثالثو نيعست ةنس يف قشمدل لحفب بقلملا

 بيقع « هيف حرشلا مدقت ام ىلع ةماصمصلا نب دمحم نب شيج كله ال
 دحألا موي ف هكاله ناكو « روجلاو ءامدلا كفس يف هلاغيإو ملظلا يف هقارغإ

 يتلا هتيالو ةدم تناكو ةئامثالثو نيعست ةنس رخآلا عيبر رهش نم نولخ عستل

 ةتسو ًارهش رشع ةتس هركذ مدقت ام نود ةياورلا هذه يف حص ام ىلع اهيف كله

 دعب اهتيالول راتخي نمل دايترالا عقو « كاذب رصم ىلإ ربخلا ىهتناو « ًاموي رشع
 « لحفب بقلملا يب رغما ليعامسا نب ميمت دئاقلا ىلع رايتخالا عقوف « روكذملا

 تضرعو ةئامثالثو نيعست ةنسنم اروهش يقبو ىهنو رمأو اهب ماقأو اهيلإ لصوف
 عقو رصم ىلإ هتافو ربخ ىهتتا املف « هليبس لاحل ىضمو اهب كله ةتلع هل ظ

 «ىلوأ ةعفد اهيلو ناك دقو حالف نب رفعج نب ىلع دماقلا ىلع اهتيالو يف دامتعالا

 كلذ حوش

 « ةيناث ةعفد اهيلع ًايلاو قشمد ىلا حالف نب رفعج نب يلع دئاقلا لصو

 ماقأو ةئامثالثو نيعست ةنس لاوش نم اتيقب نيتليلل تبسلا موب يف اهيلع لزنف
 يف هدي طسبي, مل هنأ الإ « ةالولا ةداع ىلع اهلاوحأ ريدبو اهرمأ ىلوتي ةدم

 اهنع فرصي نأ رصمب ءارآلا تضتقا مث « لالغتسا نم ءيشل ضرعت الو لام

 ٠ اهتي الو يف هريغب لدبي

 مل ةالال



 يعادلا نيكتخ دئاقلا ةيالو

 ةثامثالثو نيعستو نيتنثا ةنس يف فيضلاب قورعم ا

 نم اهيلع آيلاو قشمد ىلإ فيضلاب فورعملا ىعادلا نيكتخ دماقلا لصو

 مهطلاغيو «مهتايطعأب عفاديو دانجذلا تابحاو صقن نأ هبأر ىضتقاو « اهدانجأ

 « ,لمأ لين الو « مارم غولب نم ( ظ “مو ) نكمتن نكمت ملف ريفوتلا نم ًارمأ رهظيو

 ةيسامشلا يف هركسع يف ًآميقم هركذ مدقملا حالف نب ىلع دماقلا نوكي نأ قفتاو

 رمأ نم ”يلإ سيل : مهل لاق « هنم اهقازرأ دانجنألا تبلط املف « قشمد رهاظب
 يفر صن باتثكلا نم لجرقازرألا قالطاو لاملا ريبدن ىلع ناكف ؛ءيش مكقازرأ

 « نودبع نبا نوديري اوراثف « ركسعلا يف دنجلا بغشف « نودبع نيا هل لاقي

 "الجر ناكو « مهمتشو نودبع نبا نع مهاهنف قيرطلا يف يلاولا نيكتخ اوقحلف

 قفاوي ام ىلإ بجي ملف هولأسف دنجلا نم موق هيلإ عجرف « قمحأ كالهاج
 اوبهتتاف باتكلا رود ىلا ةلاجرلاو ناسرفلا تراثف « مهبغش نكسيو مهضارغأ
 ةقراشملا نم ةعامج كلذ دعب عمتجاو « سمانكلا يف ناك ام اويهنو « اهيق ناك ام

 نكمم عنملاو قازرألا بلط يف ”ةدحاو ادب اونوكي نأ ىلع اوفلاحتف ةنراغملاو

 هدشو مهم هثوك ىلع حالف نب نب يلع دئاقلا مهل فلحو ء هولعف امب مهبلاطي هاسع
 روكشم نع جرخو ىصع دق اذه :لاقف مكاحلا ىلإ كلذ يف رمألا ىهتتاو « مهنم

 لحرف « كلذ هيلإ بتكو « هب لاديتسالاو ةيالولا نع هفرصب رمأو « ةسايسلا

 يف ركسعلا يقبو « ةروكذملا ةنسلا نم لاوش ف هباحصأ نم ريس رفش اهنع

 لاقي يربرب دوسأ لجر ىلإ قشمد ةبالو در يمكاحلا يآرلا ىضتقاف « قشمد
 ٠ راكب نب تلمزط دمئاقلا هل
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 قشمدل يربربلا راكب نب تلمزط دئاقلا ةيالو
 ةئامثالثو نيعستو نيتنثا ةنس ةيقب يف

 مسكاحلا لبق نم اهيلع ايلاو قشمد ىلإ روكذملا ١!تلمزط دئاقلا لصو

 تلمزط اذه ناكو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم نيقب تسل دحألا موي يف هلل رمأ

 « اهلهآ ىلع راجف برغلا سليارط هالوف « ناوريقلا يلاو "”يريز نبال ادبع
 ىلإ هملظ ربخ ىهتتا املف « ميظع لام مهنم هل لصحف « مهلاومآ ذخآو مهملظو

 ًاقافشا مزهناو هفاخف « رمألا فشكل ناوريقلا ىلإ هصاخشإ سمتلاو هبلط هالوم

 ء مكاحلا ىلإ هعم ناك ام ضعب لمحو رصم ىلإ لصوو « هلامو هسفت ىلع

 ىلإ اهيلع آيلاو ماقأف قشمد هالوو « هنم هتلزنم تلثآتو « هدنع هلاح تنكمتف

 لاقي ة ةرضحلا مدخ نم مداخب اهنع فرصف ةئامثالثو نيعستو عبرأ ةنس مرحملا

 ٠ ناكملا اذه ريغ يف هلاح حرشنسو ينايحللا حلفم دئاقلا هل

 دومحم رهاط وبأ رصم ف عمتجا دق ةئامثالثو نيعستو ثالث ةنس يف ناكو

 هيلإو  رصم ىلإ أرطو « دادغب لهأ : نم ناكو (و ٠ / يوحتلا دمحم نبا

 # جارخلا ناويد هيلإو . يرصملا سادعلا نباب فورعملا(و)  زاجحلا ناويد.
 المعو مكاحلا ىلإ هب ةياعسلاو ريزولا ميهاربإ نب دهف ءالعلا يبأ ىلع عفرلا ىلع
 ايقلو « لاملا نم ةريبك ةلمج ىلع كلذ لمتشاو « هب قمتراو هعطتقا امب المع

 رائيد فاللآ ةتس ريفوتو رمألاب مايقلا هل الذبو « هيلع هامقوو لمعلاب مكاحلا

 امكدلقأو هيلع ضبقأ انآ : امهل لاقف « هسفنل اهذخأي دهف ناكف « ةنس لك يف
 لومأم يح دهفو لمع انل يشمد الو رمأ متن ال : الاقف « هيف رظني ناك اميف نظنلا

 . طا قشمد ءارمأ هياتك يف يدفصلا دنعو نامزلا ةآرم يفو لصألا يف اذك لل

 هحجرأ ام اذهو « تلصومت ليقو » ركذ هسفن يدفصلا نكل « ١100 : قشمد

 سنوت بحاص ناكو « انتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « يرفو نبا » لصألا يف )0

 ةصالخلا .بظنا * يريز نب فسوي ني روصنملا نبي سيداب دانم وبأ ةنوآلا هذه يف
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 ةالولا نم ماشلاو رصمب نم لكو ميس « هرمأ ىلإ دوعلاو هسبحم نم جورخلا

 امهيلع عنتماف « هدب, ىلع مهايا هعانطصا ىرج دقو « ناوجرب عئانص لامعلاو

 لوقلا هاعجارو ! هي هلتقأف بنذ “ىلإ هل ام : امهل لاقو « هلتق هركو « هلبق نم

 : الاق ؟ هامتلذب اميف ةقثوتلا امف هامتدرأ ام تلعف اذإ : لاقف « هنف هيلع احلأو
 ميقنو « كدارم ىلع اهتيشمتب موقنو « كرومأ كيفكت اننأب كل انطخ بتكت نأ

 امكيرآف : لاق « لامعألا نم هريفوتو كل هجارختسا اكنمض يذلا لاملا هجحو كل

 « كترضحب سادعلا نبا ميقبو « يوحنلا نبا كدبع : الاق ؟ ماشلا ىلإ جرخب

 ٠ امهطخ هب ذدخأو امهعم كلذ ررقف

 راجتلا عنم دقو « ةرهاقلاو رصمب ”اليل فوطي نأ مكاحلا ةداع نم ناكو

 راص ىتح مهل زانم ىلإ اهنع اوفرصني وأ « مهنيكاكد اوقلغي نأ نيكاكدلا بابرأو

 قاوسألاو لاحملا ةءاضإو « عمشلاو جرسلا لاعشا نم « مهتالماعم يف آراهن ليللا

 « مهنيكاكد ىلع فقيو « كلذ ىلع ةريثكلا ةنوعملا مهل قلطيو « هيلإ ًابثرقت

 داع املف « هيدي نيب ضرألا لّسبقي وأ هل موقي نأ دحأ ردقي الو مهنيب زاتجيو
 نب دهف ىلإ يضس نأب يفيسلا ًادوعسم رمأ « هفوط نم ًارحس ةليللا كلت يف
 نأو « هسأر رضحأو هقنع برض ةرجحلا لخد اذإف « هيعدتس ريزولا ميهاربا

 ىضمف « تاقفتلا ناويد هيلإو ًاضغبثم ًاريرش ناكو « هيخأ بلاغ يبأ ىلع ضبقي

 ريخب دارب هنأ هرعشأو هب هبكرتسا مث جرخ ىتح هرظتناف « مامحلا يف ًادهف دجوو

 «ةموهرلا باب ىلإ دوعسم لصوو « هيف مهنونظ تءاسو هلهأو هدالوأ أ جعزناو

 | كلذ دهف ىأر املف « بطعلا ةّّححم ىلا هب لدعف « رصقلا باوبأ نم باب وهو

 سانلا ىكيو « وفعلاب ذالو « ىكبو ثاغتساو حاصف « كالهلاب ( ظ غ٠ ) سحأ
 ىلإ دوعسم هلخدأو « هب دارت يذلا رمأللا نم هوفرعو هلاح نم هودهاش امل

 ريفوتو « رانيد فلأ هل لذبو هباب يف مكاحلا مجاري نأ دهف هيلع مسقأف ة ةرجحلا

 هقثع برضو « هب ترمأ ام دعب ةعجارملا ىلإ ليمس ال : دوعسم هل لاقف « اهلثم

 لك سأر جرخب نأ هرمأ هدهاش املف « مكاحلا ةرضح ىلإ هلمحو هسأر ذخأو
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 ( هيلع ًايشغم طقسأ هآر املف « داوقلا 21)دئاق ىلإ ةلودلا هوجو نم هلتقيب نم

 كتذ مكاحلا ملعأف « بره دق هدجوف هيخأ بلاغ يبأ ىلع ضبقيل دوعسم داعو

 « هيخأب هقحلأف هتيحل قلحو هتيلح ركيغو « رهش دعب هب رفظ ىتح هبلطب رمأف

 مهرود ةيامحو « مهئتايصب الجس مهل بنك و « مهيلع علخف « دهف دالوآ رضحأو

 . ٠ مهب ايسأ نعو « مهنع ضارتعالا ةلازإو

 «لاومألا ريفوتو رومألا بيذهت يف عرشو « لامعألا يف سادعلا نيا رظنو

 ”دعأل دق ناكو « مكاحلا عم ةررقملا ةدعاقلا ىلع ماشلا ىلإ يوحنلا نبا هجوتو

 « هيف ىهانتو « كلذ نم رثكتساو « لثمحتلاو رفسلا ةلآ نم هيلإ جاتحي ام

 نيفرصتملاو لامعلا: ىلع ضبقف « ةلمرلا' ىلإ ”الوأأ لصوو هوبنحتو « سانلا هباهو

 «ةيلاطملا ف اصعلاو طوسلا عضوو «راثد فلأ يتئامي مهمزلأو مهفكسعو « اهيف

 ذخأ ىلع مهفقاو نأ دعب لحاوسلاو ةيريطو قشمد ىلإ هباونو هناحضصأ ثدو

 هيفا نم فسعو « ماشلا طبخو « مهترداصمو لامعألا يف نيفرصتملاو لامعلا

 تخأآ كلملا تس ةمدخب قلعتي ىنارصن لجر لامعلا ةلمج يف ناكو« لاملا بلطي

 لزن ام وكشيو « اهيب خرصتسي اهيلإ بتكف « ةدكؤم ةياعر اهنم هلو.« مكاحلا

 طسب امون « يوحنلا نبا نم.هلهاو ماشلا لمش امو « اهيلإ ءالبلا نم سانلاب
 نامزألا ميردق يأ ةداع هلثمب رجب مل امم روجلاو فسعلاو ملظلا نم هيف

 ناكو « مكاحلا ىلع تلخد « هيلع تفقوو اهيلإإ باتكلا لصو املق « اهثدح الو

 هيلع تضرعف « اهل ةروشم فلاخي الو « اهيأرب لمعيو « رومألا ف اهرواش

 نبأ بذك رهظ دق نينمؤوملا ريمأ ان : تلاقو « ىوكشلا' نم باتكلا هنمضت' ام

 «رهوج نب نيسحلل ةدعاسم هلتقو « ردهف ىلع امهلامعإو سادعلا نياآو يوحنلا

 نينمؤملا ريمأ اي تنك نإفا « كنم سانلا شحوأو « كيلع دالبلا دسفأ دقو

 كنقانزخ' ىلإ اهلمحبو « ًاعوط كل اهلذس لكف كديبع لاومأ ذخآ ديرت (و 41

 رجت ملو اذه « ةطايحلا فنك يفو ةنايصلا لظ تحت اونوكي نأ دعب اعتربت
 يف امهتم دحأل حمس مل هنأ مكاحلا ركنأفق « تارداصللا قالطإ كئابآ تاداع

 : اديدش رسلا متكي مكاحلا ناكو « ةلمرلا يلاو ديحو ىلإ بتكو « كلذ

 )١( ًاضيأ دعب اميق لتقيس وهو ء يهوج نب نيسحلا ٠

 قشمد خيرات ام دس هبال



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيدومحم ىلع ضبقا , باتكلا اذه ىلع كفوقو ةعاس هللا كملس ديحو ان

 « زيزعلا بابلا ىلإ كتاقث نم هلصوب نم عم هريسو « هرمأ هللا دمح ال ؛ دمحم

 ٠ هللا ءاش نإ

 بلكلا اذه نمو « نينمؤملا ريمآ اي : تلاق : عيقوتلا ىلع هتخآ تفقو املف
 باتكلا ذخأف « هب ىلوأ ضوألا نطبو « كترضح ىلإ هلمحب هنأش نم عفرت ىتح
 رضحأو « موتخ ةثالث باتكلا متخو « هسأر ذفنتو هقنع برضت لي : هيفا دازو

 نيب ام ةفاسمو « هتقو نم هب ردايف' « هيلإ هعفدو ديربلا بحاص ثايغ نب ديعس

 مويلا نم ةثلاثلا ةعاسلا يف اهيفاوت ةبونلا تناكو. « خسرف ةمئام ةلمرلاو ةرهاقلا

 اميرو ًامئاد يوحنلا نيا ىلإ هتاداع ناكو « ديّح“و ىلإ باتكلا لصوو ؛ ثلاثلا |

 يف رظانلا « همالغ ي“رثدل لاق باتكلا ىلع فقو املف « 2)هيجح وأ هلصوأ

 رهاظب ًاميخم ناكو  دومحم ىلإ بكرا : ًاظيلغ اظف ًاينمرأ ناكو « 29ةنوعملا

 هفقأل <ىلإ بوكرلا هلأساو ىمالس هغلبأف كلصوأ اذإف هيلع نذاتساو « ةلمرلا
 :لقف « هتداع كلذب رجت مل » : كل لاق نإف « ناطلسلا ةرضح نم درو ام. ىلع

 «لاجرلا نم ةريثك ةعامج هيدي نيبو «هيلإ يتر“ذ ىضمف « درو اميف ترم*أ اذك
 ديحتو هلاق ام هل لاقو « هيلإ لخدو هيلع نذآتساو « دومحم ركسع ىفاو ىتح

 هباجاف «عمتجن دغ فو « هينثموست اميف ةداعلا كلذب رجت مل : هل لاقف ؛ يلاولا
 « هتفلاخم هنكمي ملو « هنظ ءاسو هسفن تفعض هعمس املق « ديح”و هل لاق امب

 ؛هيوكر هملعأ نم ديح'و ىلإ راصو « ديح”و راد ىلإ هجوتو « هبكوم يف بكرف
 هالزنأ هايقل اذإف « هاقلتي نآب ةلمرلاب ربخلا بحاصو « هباحح ضعب ىلإ مدقتف
 هافداص ”زيلا قوس لصونيحوءامهرمأ امالعففءهسأر اذخأو ءهقنع ابرضو«هتباد نع

 يضاقلا رضحافءديح'*و ىلإ هالمحو هسأر اعطقو هب اعقوأفءهعثنمن دعب هالزنأو

 - ءالعتساب هلمامي ناك يذلا ٠ يوحنلا نبا ىلإ هرمأ يف دوعي ناك يآ )١(
 ٠ اهماقم موقي ام وأ ؛ ةطرشلا بحاص يأ (؟)

 اد ةمحكلادل



 رضحم ا عم هذفتأو هرّكيصو « دومحم سأر سأرلا نأب ارضحم بتكو دوهشلاو

 هبابسأو هياحصأ ىلع ضبقو « رصم ىلإ هب ( ظ 4١ ) عرسأف ديربلا بحاص ىلإ
 لصوو « هرش نم هوفثك امب اورشابتو هكالهب سانلا ”رسو « هعاركو هلاومأو

 ىلع هتركشو هل تعدق « هابإ اهارآف كلملا تس رضحأف « مكاحلا ىلإ سأرلا '

 داوقلا دئاق يدب نيب نم سادعلا نبا ذخأب نأب دوعسم رمأو « هنم ناك ام

 ىلا هفيضيو هسآر ذخأيو « هترضحب هقلع برضتف « 29)رهوج نب نيسحلا

 «داوقلا دئاق ىلإ امهجرخدي نأ هرمأأ هيالب نيب ناسأرلا عمتجا املف © لعفقف سأرلا

 نكسو مكاحلا هاعدتسا مث « اديدش آعزج عزج امهدهاش املق « هيلإ امهجرخآف

 «رومألا يف رظنلا ىلع حلفأ نب دمحم نب دمحأ حتفلا ايأ بينتس نأ هرمآو هنم

 ةمالس نب نيسحلا نب ىيحب هماقم ميقأو « لتق مث“ ًافصنو ةنس رظنلا يف ماقأف

 ٠ ىنارصنلا

 ريغتو « هيلع مكاحلا ركنتف هيف عئاقولاو « داوقلا دئاق ىلع مالكلا رثكو

 نب يلع ىلع هيلإ ناك اميف لتوعو « ةرازولا نع هفرصو « هب عاقيالاب "مهو « هل

 « ملقلاو فيسلا هيلإ "درو « تاقثلا ةقثب هبقلو « ؟”يرابذورلا يلع نب حلاص

 «نيتتس ريدقت لالغتسالاو « لاملا هوجو ظفحو لامعألا ركدو « رومألا يف رظنف

 ناكو «2”نودبعنبروصنمب فورعملا هناكم دلقو«هلتقو هيلع لوأتو هل رتيفت 1

 لان نم ىلإ ةراشالا ىظنا ٠ هلتق دعب ناوجرب بصنم سهوج نب نيسحلا لغش )١(
 ٠ 78: ةرازولا

 نبا لحم لح مث « ماشلا ناويد دلقت « نييمطافلا ةمدغب قحتلا , لصألا يقارع )0

 دعب هلتق مث هتيب يف ءاقبلاب مزلأو « نيماع ةبارق دعي هلمع نم فرص «ء سصوج

 رصعلا يف ءارزولاو ةرازولاءاه ةنس لاوش يف هلزع نم .نهشأ ةينامث

 ٠ ؟غال هس )غ5: يمطافلا

 لاجر رابخأ نم قيس امم ظحاليو . ةرازولا لبق ماشلا ناويدل آملستم ناك )0

 ةديقع يف انعطم ضعبلا هذختا امم « مهنم نيملسملا ةلق ةيمطافلا ةرادالا

 , ةءانكلاو صصختلا وهببسلا نأ ىري نيثحابلا ضعب نأ ىلع 2 نييمطافلا

 بئاعم نم دع « ماشلا ميساقتلا نسحأ هباتك يف فصو نيح يسدقملا يفارفجلاف

 * كلذ ىوس ام ىلإ نيملسملا فارصنال ةمذلا لهأ ديب ةرادالا و لاملا نأ دالبلا

 ب ةقاال



 يبرغملا نب يلع نب نيسحلا مساقلا يبأ نيبو هنيبو « ًادلج آثيبخ ًاينارصن الجر
 مساقلا ابآ نآل « ةلصتم عماقوو ةاعاسمو ؛ ةميدق ةوادع يلع نيسحلا يبأ هدلاوو

 هيلع مالكلاو « هيف ةعيقولا مساقلا وبأ لصاوف « داوسلا ناويد نع هب فرص

 ضبقلا يف اولصح املف « مهتعامج ىلع ضبق نأ ىلإ « ىراصنلا باكتكلا ىلعو
 هب يمر تام نإف « طوس ةمئامسمخ مهنم دحاو لك برضي نأب مكاحلا رمأ
 ًآميظع ”الام ةعامج مهنم لذبف « تومب نأ ىلإ هبرض ديع“أ شاع نإو « بالكلل

 : ٠ مهنيب ءانحشلا ترمتساو مهنم ليقي ملف « اوقبتسي نأ ىلع

 ادا ا ا)*»ع اد



 ماقخا ين يأ 2 هركذ مدقملا ينايحللا حلفم حلاص ىبأ دئاقلا ةيالو

 ةئامثالثو نيعستو عبرا ةنس يف قشمدل كلذ يف لاحلا حرشو

 ايلاو قشمد ىلإ ينايحللاب فورعملا مداخلا حلفم حلاص وبأ دئاقلا لصو .
 ءاهلهأ يف ىهنو رمأو اهرمآ ىلوتف ةئامثالثو نيعستو عيرأ ةنس مرحملا يف اهيلع

 لتعاو ”اليلق الإإ ثبلي ملف اراد ىلإ زرب دق اهنع فورصملا تلمزط دئاقلا ناكو
 ماقأآو « ةنسلا نم رفص نم يناثلا نينثالا موب يف اهيف هبحن ىضق ”ةلع اهيف

 ةميقتسم لاوحألاو ( و :؟ ) اهلهأ رومأل آسئاسو اهيلع آيلاو حلاص وبأ دئاقلا

 نب دماح دئاقلاب فرص نأ ىلإ دارملا ةيضقو « دادسلاو باوصلا جهن ىلع

 ٠ هعضوم يف كلذ حرش يتأيسو « مهلم

 يبرغملا ونب لزي مل ءرصمب نيواودلا يف رظانلا نودبع نب روصنم نإ ليقو
 داسفاو « هيلع ةءاعسلاب بيرضتلاو « هيف ةعيقولا ىلع نيرمتسم مهركذ مدقملا

 مهلتق ىلع هلمحبو « مهب , هيرغيو « كلذ لثم مهيف دمتعي وهو « هيف مكاحلا يأر

 نأ لتقلا يف يفيسلا دوعسم ماقم ماق دق ناكو « يبلقصلا رفعج ىلإ مدقت' ىتح

 لعفق « امهقانعأ برضو « ةرجحلا امهلخدبو « ىبرغملا ىنبا ًادمحمو ًايلع رضحب

 « مهلتقيو هيوخأو يبرغملا يلع نب نيسحلا مساقلا بأ رضحب نأ هرمآ مث « كلذ

 مساقلا وبأ امهوخأ امأو « التقو مايأ ةثالث دعب اذخأ امهنإف ناوخألا امأف

 «برعلا ضعب عم برهو « ةاجنلا يف ةليحلا لمعأو « رتتساف يلع 2١7 نب نيسحلا

 ,ةلمرلا يف ةينسح ةفالخ ةماقا لواح « ايفاقثو ًايسايس هريصع تايصخش سبكآ نم )1(

 ةمجرت بلطلا ةيفب يف ميدعلا نبا هل مجرت « نيقرافايم يف مث بلح يف رزو
 بدأ » باتك نم ةعطق هبتك نم لل ار ا تاصألا لع و بالا ١ يعارغلا ش

 « ىدل ةروصم

 ب ؤأنإ)0-



 هدشنأو « هراحأف ر احتساف حارجلا نب لفغد نب : جرفملا نب ناسح ةكلحب لصضحو

 « هل ةراجإلا نم هيف هتيزع ضهنتسي ام هنم هيلط نمم هنامياو هيلع هلوخد دنع

 : هنود ةامارملاو « هنع بذلاو

 باغلا طسو ”تمكيخ دقو اّما

 يمكيختم نود ”ذالوثفلا مرتب
 ”ةميخ ةتينثلا ىلع ”تينب اذاو

 ءيط نيم ”ةيتيف ينواد ”موقتو
 متمتاك خيرّصلا ىلع ”نورئانتي
 هقالمح يمتري(7تءرهأ لك نم
 *مكزب لمحبي ”ناكسح مهيدهت
 ههجو ةرسأ ىلع *ءايحلا يرجي

 *ةمزع”و دالتلا ىلع قش ”مرك

 جرتفتم نب اب كيلإ ”ترظت دقلو

 انسقلاب بئاوذلا ةفكتلثم *”توملاو

 اكحاض كفيس لثم كهجو تيآرف

 آدهسس فويضلل كتيب ”تيآرو(ظ4؟)
 ”مكلالخ نيب تاريخلا ءيط اب

 بشرلا .ةمينسأب مكتمايخ تكمس
 *رونآ مثكيلع مكفيتض ةل'دتو

 مهتضعبو رعاقفيلاب *تاجرستم

 ”ةسص يداعش نمم *”مكتالك

 يباتع نامزلا ىلع ”ناوستقيلف
 يبابق نود ”ناصربخلا عزعزتو

 يبانطا انتقلا رسك ىلإ ت”دشش

 ربالاب "مهئباوثأ سبتلت مل

 باهت رمثانع وحن ”نوعدت

 باء ضو فياسق موب رمحلاب
 ٍناتقثع حانج هيلعتت ءادرج

 باكضق مراصب دنرفلا يرتج
 يباكضلا ربزهلا هةر داب لاتغت

 باجتع نامزلا ءلم رظنم يف
 باقن ريغي ”ةرفاس ”برحلاو

 ربارثتب اهكجوأ سبلي رع ذلاو
 .باوبألا عكفرتم لالثظلا حسف '

 بكالطلا ةتمهو ديرشلا نمأ

 باتنملا
 م

 قرراتطلل ”ةعوفرم
 باعص ”نرهق لاذجأب ”تكبشش

 باجحب ”هتءونض ”رفكد عزجلاب
 باتجو رةابقر نع مكتنغأ

 )١( ريثألا نبال ةياهنلا ء قاسشم شكم ٠

 هه ؤ«ا# ل



 ”بئاه مكيف سيلو ”نوبكيهنت

 ”ةقابل ”جيشولا مصتخا اذا مكلو

 ”لطخأ ”هوثلسرثت ا ام *حم“رلاف
 يلعلا ”نيع متررقا دق ”نعّماي
 ىركلا ينيع ”مثن”المف مكترواج
 يعلضأ زفحا ناك ررعذ دعب نم

 ًامكحتم ىدنلا يبا راج تدجوو

 مزتتتم ىلع نئيم .هينعيلف
 ًاسماش عئانصلا مكح نم ناك دق
 يدماحم ”دوقثع هل *نمظألف

 ت'رم الو ”عيبرلا مكريغ ”داجال
 ”هركذ ددنملا لجرلا مكاذ انأ

 *ةهلود يلايللو ”توجتر دقلو

 بالك ريغب مكشيح ”تيسباأو

 رباثولا ي م”د“رلا ىلع ”نويثوتو

 رياتكلا ةتقابل قوف نعطلاب

 ربان هولطعتت مل ام ”فيسلاو

 يبابسأ مكلبحب ”تلصو ذنم يب
 ربارطالا بئارغب يحناوجو
 يباهإ "يلع هب ”قاضل ىتح
 يباكلا ليلذلا ىلع زيزعلا مكح
 ربآ جراعملا يذ بهاوم ىوسل

 رباتع نم ةعسصب ”هداتقاف

 ٍباقحألا ىلع اهرهاوج ىتقبتت

 بالحب مكرينلا حالا ”رزثغ
 باهش ه“ديج يتلثح دوطلاك

 رباوث ريخب مثكيزاجأ ينأ

 هل لوقلا دةدجو « اهل ”شه : تاسألا هذه حارجلا نب ناسح عمس املق

 ٠ هشاحيتسا لازأو هشأج نكس امب

 «رهاظ ربدأو ررفاو' ملع اذ ناك يب رغم ا يلع نس نيسحلا

 و 6 ) ًامرتحم ماقأ ام هدنع ماقأف « ءاضمو ةباتكلا 2 ةروهشم ةعانصو ءاكذو

 مدقتو « قارعلا ةيحان ىلإ لحر مث « 22هعضوم يف ركذي ام هل ىرجو « امركم

 بحاص ينسحلا ىنفعج ني نسحلا نإ : جرفقملا ني ناسحل يبرغملا مساقلا وبآ لاق )١(

 مساقلا وبآ ىضمف . هباجأف « امامإ هيصنن نأ باوصلاو « هبسن يف نعطم ال ةكم

 , للاب دشارلا مساي ةفيلخ هنلعآ ثيح ةلمرلا ىلإ هبلجو اهريمآ عنقأو « ةكم ىلإ

 نع ىلختف ٠ جرفملا نب ناسح ىرتشاف فقوملا كرادت ىلإ للا رمأب مكاحلا ىعسو

 هدأ 1. ]ل



 ناورم نباال رزوو « ليقع ينب ريمأ شاورق ريمألل رزوو ةيرداقلا مايألا ف كانه

 « ةيباسحلاو ةيئاشنالاو ةماتكلا ىتعانصب القتسم ناكو « ركب راذ بحاص

 « اهب دهشملا يف هنفدو ةفوكلا ىلإ هتوبات لمحب ىصو « يفشأو ضرم نيحو
 ء كلذ هن لعكفو

 نب ةعرتز هناكم دكلقو « هلتقو هبكتف نودبع نب روصنملمكاحلا ريفت

 ٠ 27)ةعامعب رأ ةنس ف كلذو « يفاشلاب هيقلو ريزولا سوطسن

 لضفلا نيب ةنئاكلا ةعقولاب رابخألا تدرو ةئامثالثو نيعستاو عبس ةنس فو

 هلمحو هذخآو هب لضفلا رفظو « هيلع جراخلا ةوكر يبأل نيبو « مكاحلا بحاص

 تناك ةوكربهيلعبلغ بقل ةوكر ابأ نإ ليقوءاهيف هلتقو اهب هرهشو ةرهاقلا ىلإ

 نب ماشه دالوأ نم يومأ ديلولا همساو « ةيقوصلا بهذم ىلع هرافسأ يف هعم

 مزمنا امل اذه ةوكر ابآ نآ الإ ءلوطي حرش كلذ يف هتبونلو ناورم نب كلملا دبع

 ىلإ تالسارم هيببس هيلإ مكاحلا نم ددرتو « ةبونلا بحاص دصق ةعقولا يف

 ملستو « مكاحلا ىلإ ايادهب هل آبحاص هعم ذفتأو « هباحصأ عم هيلإ هذعتأ نأ

 لضفلا ناكو [ هب ] راسف « لضفلا هيخأ ىلإ هلمحو ©« لضفلا وخآ ةوكر ايأ

 «؛هبراضم يف هلازنإو هلاصبإ لبق هسفت لتقب الثل اسينأت همظعيو ةوكر يبأ دب لبق

 ناكو « هلوصوو هلوصح ربخب مكاحلا [ ىلإ ] بن بتكو « هباحصأو هسفت همدخأأو

 هبحصيو « ةميخ هل تبرُض دق ةاكرخ ىلإ موي لك ةادغ يف هيلع لخدب لضفلا

 هللا نسحأ لضف اب ريخب : لوقيف ؟ يالوم اب فيك : هل لوقيو « هدب لبقيو

 يف كلذ لثم لعفيو هايإ هلوانُي مث « هيدب نيب برشيف آبارش هرضحبو «كءازج
 وه ربعي نأب مكاحلا هلسار اهب لصح املف ؛ ةزيجلا ىلا لصو نأ ىلإ هماعط

 كاذ لعفف « ةرهاقلا ىلإ لصيوو « رسجلا سأر ىلع لزنيرو ؛ هعم يذلا ركسعلاو

 بضغ نم اوتلفأ نيذلا لئالقلا نم وهو « سروطسن نب ىسيع ريزولا نبا وه )١(

 ٠ ؟48 : يمطاقلا رصعلا يف ءارزولاو ةرازولا رظنا ٠ هلتقي ملف « مكاحلا

 دس ١8



 لزني وهو « نالمحلاو فيرشتلاب مدخلا هتقلت دقو الإ تاوطخ يشيب ال ناكو
 ىلإ لاحلا هذه ىلع لزي ملو ؛ هبوكر ىلإ دوعيو « ضرألا لبقيو هسرف نع
 حرشو « هل اعدو همدخف « مكاحلا ىلع رصقلا ىلا لخدو « رصقلا ىلإ لصو نأ

 داوقلا هوجو مدقتو « هراد ىلا كلذ دعب جرخو « ودعلاب رفظ نأ ىلإ هلاح
 مكاحلا نأ ( ظ ؛#* ) لاقيو « هتدهاشمو ةوكر يبأ ىلا ريصملاب ةلودلا خويشو

 «2رصم ىف هب فاطيو رهشُم نأ مسر دقو « مويلا كلذ دغ نم ىضم دق

 دضع كلملا ةاود بحاص ًاميدق ناكو « ىعادلا نيكدخ دئاقلا لوخد قفئتاو

 نم : هل لاقف ؟ نينمؤملا ريمأ ىلإ ةجاح كلآ : هل لاقو « هيلع ملسف « ةلودلا
 ىلإ ةعقر ىل لصوت نأ ديرأو كدادسو كلاح ”تفرع : لاق « نالق : لاق ؟ تنأ

 باحصأ نم ”ةاود ةوكر وبأ ىعدتساف « اهتاهو اهبتكا : لاقف « نينمؤملا ريمآ
 ”مارح ءامادلاو ةميظع بونذلا نإ نينمؤملا ريمآ اب : هيف بتكو « آجردو « لضفلا

 ءوسو © يسمن الإ ”تملظ امو ”تآسأو ”تنسحأ دقو « كطخس اهلحب مل أم

 : لوقأ انآو « ىنقبوأ ىلمع

 براه ضرألا يف هزجعب ال هللا مم 2نكي نمو رارفلا نعش ملو تررف

 ”يراش انأيذلاتوملاعزج ىوس رةجاحل رارفلا ناك ام هللاوو

 *براس توملا احريفاتيم رخأ امك يتم”رب كيلا يمرتج ينداق دقو

 ”بذاك هيف ”هثبر ”نظ <ب“ر ايو 2 يلتاق كنأ سانلا ةلثك <عمجاو
 بجاو كل آبجاو هنم ك”نخاف هديرثت ماقتتالا "الإ وه امو

 دبع نب كلملا دبع نب ماشه دلو نم هنأ ىعدأ يذلا  ةوكر يبا ةروث تناك )١(

 لئابق نيب ترجفت ٠ رصم يف نييمطانلا دض تاروثلا مظعأ  لخادلا نمحرلا

 مضنا دقو 2 ةيرصملا دهودحلل ةبقاصملا ةيلاحلا ةيبيللا يضارألا يف هرق ينب
 ءاضقلل مكاحلا اههجو ةلمح نم شكآ تقفخآو « ةيربزبلا هتانز لئابق ةروثلل

 2, ةبونلا كلم نم ةوكر يبآ ىلإ تلصو تادعاسملا ضعب نأ ودبيو « اهيلع

 اميك ةوكر يبأ ميلستب ريخألا اذه ماقو « هتريوث تقفخآ امدنع هيلإ "رف اذهل

 ةيطع روتكدلل ةيمالسالا رونكلا ةلود خيرات يظنا - هعم هئطاوت ىلع يطفي

 ٠ 59-05 :1915 ةرهاقلا ٠ ط  يصوقلا

 ادا ٠١م -



 ةمقرلا هاطعأو « ىرج ام هفرعف رهوج نب نيسحلا ىلا نيكتخ ىضمف

 هعفصي ملعم ”درق هفلخو ؛ روطرط هيلعو المج بتك“ر مث ؛ مكاحلا اهيلع فقوف
 فرعي رصقلا باوبأ نم باب ىلع ةرظنم يف سلج دق مكاحلا ناكو « ةردلاب
 دوعسم ىلإ مدقتف ( وفعلا بلطب حاصو ثاغتسا هب فقو املف « بهذلا بابب

 «ناديز دجسم ءازاب لت ىلع هقنع برضيو ةرهاقلا رهاظ ىلإ هجرخي نأب يفيسلا
 ؛هدهاش ىتح مكاحلا ىلإ هلمحو هسآر عطقف ؛ آثيم دجو لزنأو كانه لمح املف
 ليقف « ةعقولا يف لتق نم سوؤر عطق دق لضفلا ناكو « هتثج بلصب رمأو
 عم ترتكيثسو « لالسلا يف تيّكبثع ترهش املف ء« سأر فلآ نيثالث تناك اهنإ

 « تارفلا يف تيم”ر مث « 217ةبحرلا ىلإ اهب اوهتنا ىتح ماشلا ف اهورهش مدخ
 هل تضرع .ةلع يف هداع نأ ىلإ هماركا يف لابو هعطقأو لضفلا مكاحلا مدقو

 ٠ ”هلتقو هيلع لمع يفوع املف « هعم هلعف سانلا مظعتساف « نيتعفد

 يف ةيلاحلا نيدايملا ةدلب زاوحأ يف اهبئارخ « تارفلا ىلع قول نب كلام ةبحر )١(
 ةيروص

 اس 5*1



 مهلم نب دماح دئاقلا ةيالو

 ةثامثالثو نيعستو عست ةنس يف الوأ روكذملا

 نيقب تسل اهيلع آيلاو قششمد ىلإ مهلم نب دماح دئاقلا لصو (و :4)
 ىلع ًايلوتسم حالق نب رفعج نب ىلع دئاقلا ناك دقو « ةنسلا نم بجر نم

 رهش نم فصنلا ةعمجلا موي .يف هلزع باتك دروف « دلبلا ف رمألا ذفان دنجلا

 ةنس هريسمو هفارصنا ىلإ ةيالولا يف هماقم ةدم تناكو « ةنسلا نم ناضمر

 ٠ رهش فصنو رهشأ ةعبرأو ةدحااو

 ءىرقو قشمد ىلإ لخدف « لازن نب هللا دبع وبأ دئاقلا هدعب رمألا ىلون مث

 لزعلا بانك هافاو مث « ةريسيلا ةدملا ماقأو « عماجلا دجسملا ربنم ىلع هلجس

 رضطظم دغاقلا ىتاوو 6 لزتعف 6م لزعلا باتك هات م 6 ةريسبلا ةدملا ماقآف 6 ريثم

 ةياللولا ف ماقأف ةئامعبرأو ىدحإ ةنس لوألا عيب ر رهش لوأ نينثالا موي ِق

 ىلوتو ةلودلا بحتنم بقلو ؤلْؤل دئاقلا ىتلوو 4 لزلعو مايأ ةرشعو نب رهش

 لزتو« ةئامعبرأآو ىدحإ ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ عبسل دحألا موي ف رمألا

 « آمايأ هيف ماقأف « 27نيرعشألا جرم ىلا مث ةكدلا ىلا اهنم لقتتاو ايهل تيب يف
 ىلع هتباالو لجس ءىرتقو « دلبلا لخد حبصأ املف « ليللا يف رصقلا لخدو
 0 فرصناو لزعف 4 هلزع باتك ىفاوو 6 عماجلا سنم

 اشابلا ناخو « خيطبلا ناخو ٠ نبتلا قوس لمشي وهو قشمد ةعلق يلامش ناك )١(

 * "84 : قشمد ةطوغ * اجوراص ةقيوس ىلإ

 د ا«ها#ل ل



 ةئامثالثو نيعستو نامث ةنس يف رمآ هنأ هللا رمأب مكاحلا رابخأ يف ليقو

 مهسوفت يف ةليلج ىراصنلا دنع ةعيب يهو سدقملا تيب يف ةمامقلا ةعبب مدهب
 ماشلاو رصمب عيبلاو سئانكلا مده نم هب لصتا ام كلذ يف ببسلاو « اهنومظعي
 ىراصنلا جورخب ”ةيراج ةداعلا نأ ليق ام ؟”رايغلا ةمذلا لهأ مزلأو

 ةعبب يف مهحصف روضحل سدقملا تيب ىلإ ؟”تايرامعلا ف ةنس لك يف رصمب
 نيرهاظتم « كلذ يف مهمسر ىلع ةئامثالثو نيعستو نامث ةنس يف اوجرخف ؛ ةمامق
 يدضعلا نيكتخ مكاحلا لأسف«مهجو رخفجاحلا لاح لثم ىلع ريبكلا لمجتلاب

 هتودقتعي امو ةعيبلا هذه مهدصق ف ىراصنلا رمأ نع « هيدب نيب وهو «يعادلا

 ةرثكب .اهرمأ فرعي نيكتخ ناكو « اهل هنوعدب امو اهتفص هفصوتساو « اهيف

 :لاقف « اهتالو ( ظ 4 ) ىلإ مكاحلا نع لئاسرلا يف هرركتو ماشلا ىلا هددرت

 جيحتو « ميظعت لضفأ ىراصنلا اهمظعت ىصقألا دجسملا نم برقت ةعبب هذه
 ةقراطبلا ءاربكو مورلا كولم اهيلإ راص امبرو « دالبلا لك نم مهحصف دنع اهيلإ
 « شورفلاو روتسلاو بايثلاو ةّمجلا لاومألا اهيلإ نولمحيو « نيركنتم
 عمتجا دقو « ةضفلاو بهذلا نم يناوألاو نابلصلاو ليدانقلا اهل نوغوصيو

 هفانصأ ةفلتخملا « هردق ميظعلا ءيشلا هثيدحو نامزلا ميدق ىلع كاذ نم اهيف

 اوماقأو « مهن ايلص اومصنو ؛« مهن 'رطم اورهظأو « اهيف حصفلا موب اورضح اذإف

 «مهبولق يف ةهبشلا عقوبو « مهلوقع ف لخدي يذلا اذهف « مهسيماونو مهتاولص
 ناسلبلا نهدب اهيلإ رانلا لاصيإ ف نولاتحيو « حبذملا تيب ف ليدانقلا نوقلعيو

 راهزإو عطاس ءايض هلو « قبتزلا نهد عم هيف رانلا ثودح هتعيبط نمو « هتلآو

 ةئيهك ادودمم ًاديدح هيلي امو ليدنق لك نيب اهنولمعي ةليحب نولاتحب « عمال

 يزلا ثيح نم نيملسملا نع مهزيمي اه ءادتراو ىهسبالم رييغتب مهمزلأآ يآ )١(
 - ةصاخلا تامالعلا ضعب لمحو ناولألاو

 ةينس ثداوح نامزلا ةةرسم نم هتموق فيحصت وهو « تارايفلا » لصألايف (؟)

 ش ٠١ /ه "ةم/
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 هنوفخي ًايلط ناسلبلا نهدي هنولطيو « رخآلا ىلإ دحاو نم ثالصتنم طيخلا
 تقو ناحو اولص اذإف « ليدانقلا عيمج ىلإ طيخلا يرسي ىتح راصبألا نع
 هناو « هيف مالسلا هيلع ىسيع دهم نأ مهدنعو « حبذملا باب حتتف « لوزنلا

 ٍِف عمتجاو « ةريثكلا عومسشلا اولعشأو اولخدو « هنم ءامسلا ىلإ هب. جرتع

 ىلإ ماوقلا ضعب لصوتيو عضوملا هنم يمحب ام ريثكلا قلخلا سافتأ نم تيبلا
 « دحاو ىلإ دحاو نم ليدانقلا نيب لقتشو « هب قلعيف طيخلا نم راثلا برش نأ

 تامتشاف  ءامسلا نم تلزن دق رانلا نأ كلذ دهاشب نم هردقيو « لكلا لعشيو

 ٠ ليدانقلا كلت

 « ءاشنالا بتاك روس نب رشب ىعدتسا حرشلا اذه مكاحلا عمس املف

 دصقي يعادلا بوقع» نب دمحأ ىلإوو ةلمرلا يلاو ىلإ آبانك بنكي .نأب .هرمأو
 الزنيو «دلبلا هوجوو دوهشلاو ةاضقلاو فارشألا باحصتساو « سدقملا تيب

 اهضقتو اهيف ام لك ذخأو « اهبهنو اهحتفو ةمامق ةعيب دصقو سدقملا تيب ىلع
 هتاذفنيو « طوطخلا هيفو ًارضحم هب المعي كلذ يف رمألا زجن اذإف: « اهرثأ هيفعتاو

 ٠ امهيلإ لثم امب لمعلل اهجوتف امهيلا باتكلا لصوو٠ هترضح ىلإ

 ىلإ اوردايف « بايلا اذه يف مدقت ام اوفرع رصمب ىراصنلا تناك دقو

 ناك ام جارخاب رهظتساف « هورذحو « هورذنأو لاحلا هوملعأو « ةعيبلا كرطب

 مكاحلا باحصأ كلذ دعي لصوو « بايثلاو رهاوجلاو بهذلاو ةضفلا نم اهيف

 « هردق ملع ام دوجوملا يقابلا نم اوذخأو « اهبهنب !ورمأو اهب اوطاحأف ( و :0 )

 طوطخلا تبتكو « رضحملا كلذب بتلكو « ًارجح ًارجح تعلكقو اهتينبأ تمدهو

 ٠ ؟97هكاحلا ىلإ ذفنآو مسر امك هيف

 يف يذوجلا نبا طبس بتك دقو « يضاملا يف باتكلا لايخ هذه ر رونلا ةلأسم تراثأ لل '

 « نينس رشع سدقملا تيبلا يف تنكس : / "44 / ةنس ثداوح يف نامزلا ةآىم

 يف ليدانقلا لاعشا نع تثحبو « هريغو مهحصف موي يف همامق ىلإ لخدأ تنكو

 -ح عيسملا نأ ىراصنلا دقتعي دقتعي ربق اهيف ةبق همامق طسو يفو «رونلا ديع دحألاموي

 د  ؤ«ةلاادل



 ًاريبك ءاعد مكاحلل اوعدو « هب نوملسملا "ركيف ء رصمب ريخلا اذه عاشو

 يف تبسلا ةليل ناك اذإف « ءامسلا ىلإ عفترا مث « هيف نفد بلص الل مالسلا هيلع
 : هيف ةنوفدم تاقاط اهيف مهلو « اهليدانق اولسفغف « ةبقلا هذه ىلإ اولخد .حسلا

 ناك اذإف كيبايش ةيقللو + نحسلا نم اهودقو) دق ليدانق تاقاطلا يفو 7 ماخرلا

 فاطو « ةبقلا اولخدف ءاسقألا ءاجو « ةينارصنلا نيد لهأ عمتجا .هظلا تقو

 سمشلا بورغ براق اذإف « رونلا لوزن نوعقوتي اهلوح رهظلا تقو نم ىراصنلا

 نيقلا ىلع نومريو « نوكبيو نوجضيف مكيلع طخاس حيسملا نإ : ءاسقألا لوقت

 مهو. لوقلا اذه سيسقلا ددريو « ةريثك ةلمج لصحتف « بايثلاو ةضفلاو بهذلا

 مهلفاغيف « ناكملا ملظأ سمشلا تيرغ اذإف , مهعم ام نومريو نوجضيو نوكبي

 دقويو « دحأ هاري ال ثيحب ةبقلا ةيواز نم ةقاط حتفيبو ٠ ءاسقألا ضعب

 جرخيو حيسملا يضرو » رونلا لزن دق حيصيو ليدانقلا ضعي نم ةعمش

 ,« سيناوقلا نودقويو ةميظع ةجض نوجضيف « كيبابشلا ضعي نم ةعمشلا

 , رئازجلاو ةيمور ىتح جنرفلا دلب عيمجو روصو اكع ىلإ رانلا هذه نولمحيو

 ٠ اهل ًاميظعت اهريغو ةينيطنطسقو
 . همحر نيدلا حالص حتف امل : اولاق سدقلاب نيرواجملا نم ةعامج ينثدحو

 دهاشأ ديرأ : لاقو ء ةبقلا لخدف هسفني ءاج حصفلا موي ءاجو , سدقلا لا

 ةميظع الاومأ انيلعو كيلع عيضت نأ دهوىت كرطيلا هل لاقف + رونلا لوزن

 ىتح ةبقلا باب غلب امف ماقف 2 انعدو مقف لاملا تدرأ نإف م اندنع كدوعقل

 : نيرضاحلا ضعي لاقف + رونلا لزن : اوحاص

 دق وأ مويلا ةركب آرون لزني ههلا نأ سيسقلا معز دقل

 يدبعم لك تقرحأ أران ناك نإو ةمحرو رون وهف ًارون ناك نإف

 يدي !وعطقا الإو اهقرحت مل نإف هنئقذ سصش نم سيسقلا اهيرقي

 جن رفلا دخل امل مزع هنأ هللا همحر نيدلا حالص باحصأ نم ةعامج ينثدحو

 ءماسقألاو كرطبلا يضحي : لاقو « اهراثآ يفعيو ةمامق برغي نأ ىلع اكع

 , سحبلا يف بارتلا يمريو « ءاملا علطي ىتح ربقلا ناكم ىفحيو ىراصنلاو
 هل لاقف ٠ مهنم حيرتسيو هترايز نع مهعامطأ عطقنتل مكهلإ بارت اذه لوقيو
 مه امنإ ٠ يبقلا ناكم مهداآرم سيلو ء اذهب عطقنت ال مهعامطأ نإ هتلود نايعأ

 اوبرخآ اميرو « اهريغ نم لضفأ مهدنع ةمامقو «٠ سدقلا سفن يف نودقتعي
 نم مهدنع نم اولتقو « مهدالب يف يتلا دجاسملاو ةينيطنطسقلاب يذلا عماجلا

 تلعف اذإف « همامق لجأل سدقلا ىلع كنومناصي امنإ مهنإ مش « نيملسملا
 مهو رضنتق « ةميظع لاومأ كيلع لطبت مش ٠ هلجأل كنوحئاصي ام لاز اذه

 * اهيارخ نع تكسف نورضني ال

 بس ([3* د



 حرفف « هيلع لاحلا هذه نم سانلا ام هيلإ رابخألا باحصأ عفرو هلعف ام ىلع

 نم ثدح مث « سئانكلاو عيبلا نم لامعألا ف نوكي ام مدهب مدقتو كلذب

 دهاشملاو دجاسملاو عماوجلا ىلع قافشالاو لامعألا هذه لثمل راكتالاو رومألا

 رمألا فقوف « اهل لمعلا لثمب دصقلاو « اهمده نم لامعألاو تاهجلا رئاس ف

 ٠ 292هءزعلا اذه يف

 يسنالقلا نبا هلاق امم ظحاليو « ًاريبك الدج هذه ةينيدلا مكاحلا ةسايس تراثأ )١(

 ثيح «, طقف ةمدقم ناك كلذ نأ "الإ . نيملسملا ريغ دض الوأ تسروم نإو اهنآ

 مكاحلا لامعأ ىرن نأ نكميو « مهدجاسمو مهسفنا ىلع اهدعب نوملسملا يشخ

 « يليعامسالا بهذملا نومضم بسح ىمظع ةسايق نالعإل ديهمتلا ةيواز نم

 « اهلحم ةمايقلا نيد لالحاو نايدألاو عئارششلا عيمجل ءاغلا يه ىمظعلا ةمايقلاو

 ضخسمت ام لك ناكو اذه هلمع ليبس ف ةمج تابوعص ىقال مكاحلا نأ لظحالمو

 مكاحلا ةدام ىظنا * ةيزردلا ةنايدلا وأ ديحوتلا ةديقع سيسأت هتادوهجم نع

 لخدم نم 57  ة* : ةطمارقلا رابخأ يباتكو « انثارت نم لئاوأ ةئام يباتك يف

 « باتكلا

 سا اللا ب



 عاطملا يبأ ةلودلا هيجو ريمالا ةيالو
 يمكاحلا رمألاب قشمدل نادمح نبا

 نيئرقلا يذب فورعملا « نادمح نب عاطملا وبأ ةلودلا هيجو ريمألا لصو

 ةفامعبرأو ىدحإ ةنس نم رحنلا ديع ةعمجلا موي يف اهيلع آيلاو « قشمد ىلإ
 :ةلودلا هيجو ريمألا ةعمجلا مهب ىلصو « ديعلا يلاولا كلل دمئاقلا سانلاب ىلصف
 ءمايأ ةثالثو رهشأ ةتس اهيف هتماقا ةدم تناكف ةبالولا نع ٌؤلَؤل دئاقلا فرصئاو

 ردب دئاقلا لصوو « اهماقأ يتلا ةدملا ماقأو « ربنملا ىلع ةيالولا لجس ءىرقو

 ٠ ©!0رينس لبجو ةطرشلاو نيتطوغلا ىلع ايلاو قشمد ىلإ راطعلا
 ىدامج نم نولخ عيسل ةعمجلا موي ف نادمح نب ةلودلا هيجو اهنع لزعو

 بيقع لازن نب هللا دبع وبأأ دمئاقلا لصوو « ”ةديدم اهيف ماقآف « ةنسلا نم ىلوألا

 دحألا موي ف رصقلا لخدو « ةزملا يف لزنو « اهيلع آيلاو قشمد ىلا هلوصو
 نأ ىلإ هتيالو تمادف « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل

 تس ةنس ةجحلا يذ خلس ءاثالثلا موب ف اهنم راسو « اهنع هلزع باتك درو

 ٠ امون نيرشعو رهشأ ةينامثو نينس ثالث هتنالو ةدم تناكف ةلامعبرأو

 رشعل ةعمجلا موييف اهيلع آيلاوقشمدىلإنيكتاش ةلودلا مهش ريمألالصوو
 نب فسوي دئاقلا لصوو «ةيالولا يف ماقأو ةئامعبرأآو عبس ةنس رفض نم نولخ
 ءىرقو اهيلع آيلاو قشمد ىلإ ؛ يلاولا نيكتاش ريمألا ةجوز نبا وهو « خوراب.
 نيكتاش ةلودلا مهش راسو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف ةيالولاب هتاحس ( ل ؛ه)
 لصوو ةئامعبرأو نامث ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ نامثل رصم ىلإ يلاولا

 ةطوغ نظنا ٠ يقرشلا ناتبل لبجع ورف نم عرف وهو « يلاحلا نوملقلا لبج وه )١(
 ش - ١4 : ىلع دركل قشمد

 تا



 سمخل دحألا موي يف « اهيلع ًايلاو قشمد يلاو روصنم وبأ ةلودلا ديدس ريمألا
 كلذ دغ يف رصقلا لخدو « ةزملا لزنف ةئامعبرأو نامث ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب

 عيبر نم نولخ سمخلدحألا موي هافاو دق لزعلا باتكو الإ رعش امف « مويلا
 ٠ هدغ نم راسو « ةزملا ىلإ هموي نم زربف ةمامعبرأو عسن ةنس نم رخآلا

 « مكاحلا يخأ سايلا نب نمحرلا دبع نيملسملا دهع يلو بانك لصوو
 رشع ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ ةليلل تبسلا موي يف راطعلا ردب دئاقلا ىلإ
 ليقو « نمحرلا دبع مساقلا وبأ كلذ دعب لصوو « دلبلا طبضب هرمأب ةئامعبرأو

 ىلإ هللاب زيزعلا نب دمحأ نب سايلا نبا نيملسملا دمع يلو ١”ميحرلا دبع
 ةثامعبرأو رشع ةنس ىلوألا ىدامج نم نيقب سمخل ءاثالثلا موي يف قشمد
 همدقمب رورسلاو « هل ماظعإلاو هماركإ يف غلوب و « هيقلت نسحأف « ةزملا يف لزنف

 «بجر لهتسم نينثإلا موب يف رصقلا لخدو « آفوصوم ًادوهشم ًاموي كلذ ناكو
 ةرشع ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش نم نيقب نامثل دحألا موي ىلإ هيف ماقاف

 اولتقو « هيلع اومجهف « رصم نم هيلإ اودرتح دق موقو الإ رعشب ملف « ةئامعبرأو

 . «لوألا عيبر رهش نم نيقب ثالثل ةعمجلا موي يف هب اوراسو هباحصأ نم ةعامج
 ءرصقلا يف لزنو « ةئامعبرأو ةرشع ىتنثا ةنس بجر يف قشمد ىلإ كلذ دعب داعو

 لقنتو « تايالولا هذه رييدت يف ءارآلا فالتخا نم بجعتلا يف سانلا رثكأو
 ؛ لاوحألا هذه نم نويجعتي مهو اورعشي ملو ؛ اهيف ءاوهألاو ضارغألا
 ىلع ؛ يبرغملا دواد نباب فورعملا رصم نم لصو دقو الإ لالتخالا رارمتساو

 ىلإ لجسب ةفرتع موي يف دحألا موي يف مدخلا نم ةعامج هعمو عرسم بيجن
 ”مالك مهنيبو هنيب ىرجو « رصقلا هيلع اولخدو « روكذملا نيملسملا دهع يلو

 موي يف سانلا حبصأو « ههجو برضو رصقلا نم هوجرخأ مهنأ الإ « ”ليروط

 « بيطخ بطخ الو « عماجلا ف الو « ىلصملا يف ديعلا ةالص اولصي مل ديعلا

 . حصألا اميرو رهشألا وه انهو )1(
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 اوراحو سانلا بجع دازف 23). رصم ىلإ روكذملا مويلا يف دهعلا ىلوب اوراسو

 لامعألاو ( و :5 ) ةبرطضملا لاوحألا نم مهب لزنب ام اوكاشتو « هيف مه اميف
 ءةياخلا

 اهيلع ًايلاو قشمد ىلإ نادمح نب عاطملا وبأ ةلودلا هجحو ريملا لصوف

 تبسلا موب يف « ًاريدم ًاسئاس ًارعاش ”الضاف ًابيدأ ناكو « ىلوأ دعب ”ةيناث ”ةعفد

 «ةدمةيالولا يف ماقأف ةئامعبرأو ةرشع يتنثا ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ تسل

 ءاثالثلا موي يف اهيلع ًايلاو قشمد ىلإ نيكتحش ةلودلا باهش ريمألا لصوو
 تناكف « ةئامعبرأو ةرشع عبرأ ةنس ةدعقلا يذ نم بجر نم نولخ عبسل

 ٠ نيمودو رهشأ ةعبرأو نيتنس هننالو

 ةيالول هل مكاحلا ةيلوت ةلأسمب سايلا نب ميحرلا دبعل لوألا ءاعغدتسالا طبترا (0)

 , ةمايقلا نالعا لوح هجراخو ةرهاقلا قف ةفالخلا رصق لخاد تاعارصلاو هدهع

 ًاديدج ًامامإ هتبا نالعاو هللا نمأي مكاحلا ءافتخا دعب ءاجف يناثلا ءاعدتسالا امأو

 ماكحألا ىلإ ةدوعلاو. نطابلا نيد ةمايقلا ةياهن !ذه ىنعمو « ( رصهاظلا » مسأي |

 ةينغ تامولعم [ 2١١ ةنس ثداوح ] يزوجلا نبا طبس دروأو !ذه « ةرهاظلا

 تامولعملا هذه متخ مث « مكاحلا لتقم ةلكشم لوح رداصملا فلتخم نم اهعمج

 دبع لييقو ٠ سايلا همساو قشمدب [ مكاحلا ] هدهع يلو ناكو : هلوقب
 2, يدهملاب بقليو مساقلا وبأ هتينكو < دمحأ نب ميحرلا دبع ليقو نمحرلا

 - ةئامعبرأو عبرأ ةنس دهعلا مكاحلا هالو

 قشمد ىلإ تبتك امل [ مكاحلا تخأ كلملا تس ] اهنأ : يعاضقلا لاقو

 سانلل صخرو ٠ قشمد ىلع ىلوتساو . تفتلي مل رصم ىلإ دهعلا يلو لمحي
 لمأ هبحأف ٠ يهالملا عامسو ٠ رمخلا برش نم مهيلع هرظح مكاحلا ناك ام

 هضغبأفق « سانلا تارداصمو لاملا عمج يف عرشف « ًالاظ اليغب ناكو , قشمد

 أديقم هي اوثعبو ء هوضيقف دنجلا ىلإ مكاحلا تخأ تبتكف « دلبلا لهأو دنجلا

 يف هسفن لاتغا هنأ ىور مث * ةدم ماقأو , امركم رصقلا يف سبحف « رصم ىلإ
 1 + كلملا تس نم رمأي لتق ىرخأ ةياور يفو ةياور

 ل 1١5



 اهيلع آيلاو قشمد ىلإ نادمح نب عاطملا وبأ ةلودلا هيجو ريمألا لصوو

 ةرشع سمخ ةنس لوألا عيبر رهش نم نولخ عبسل ءاعبرألا موب. يف <ةثلاث ”ةعفد
 ةيالولا تررقت نأ ىلإ لاوحألا فالتخا عم ماقأ ام ةيالولا يف ماقأف « ةئامعبرأو

 ٠ ةئامعبرأو ةرشع عست ةنس يف 217 يريزتلا شويحلا ريمأل

 يذلا هالوم ىلإ ةبسن « يريزدلا » رهشألاو « يريزتلا » لضألا يف!ذك )١(

 تضرعت نأ يل قبسو اذه « هيلإ بسنف قشمد يف هارتشا « آيمليد ًاطباض ناك

 م94١٠ 1٠١4 - بلح ةرامإ » يباتك يف هلامعأو هتايحو يربزدلا ةيصخشل

 باتكلا ةيقب يف همسا دريسو اذه ء 118 11١9 : ص ( ةيزيلكنالاب )

 » يربزدلا « ٠

 آل 11١86800



 يلتخلا يريزدلا شويجلا ريمأ ةيالو

 هلاح حوشو ةثامعبرأو ةرشع عست ةنس يف قشمدل

 « هتدم ءاهتنا ىلإ هرابخا نم ءيش ركذو « هتيلوت يف ببسلاو هرمأ ءادتباو
 لامجإو « ةسايسلا نسحو « ةماهشلاو ةعاجشلاب : نيروكذملا ةالولا نع هزيمت مكعب
 هتنطفبو ةروهشملا هتبيهب لامعألا ةيامحو « ةيعرلاو ةيركسعلا يف ةفصنلاو ةريسلا
 ىلع هتلايإب رومألا ةماقتساو « بارعألا نم داسفلا يلوأ لمش لمش تيتشتو « ةروكشملا

 ٠ دارملاو راثيإلا ةيضق

 دضع « ةفالخلا فيس « مامإلا ةدئع « شويجلا ريمأ « رفظملا ريمألا وه

 دلب يف رهنلا ءارو ام هدلوم « نيكتشونأ روصنم وبأ يلاعملا فرش « ةلودلا

 ىلإ برهو « رغشاك ىلإ لمثحو « هنم يبتسو « لتخب فورعملا دلبلا يف « كرتلا
 , هجولا 20ميتش ناكو « قشمد ىلإ مث « دادغب ىلإ لمثحو اهب كلثمو ىراخب
 مينوأ نب (0 ريت دمئاقلا هارتشاف ةفامعبرأ ةنسس هلوصو ناكو « ةيكرتلا نيب

 «هتماهشب كلذ هافكف « ىذألا نم اهنوصو هكالمأ ةيامحل هبدت ناكو « ىمليدلا

 مامإلل هيدهي نآ هالوم لثئسو « هركذ عاشو « هرمأ كاذب رهتشاف هتمارصو
 ةنس يف ناملغ ةلمج يف لمحف « هلمحب رمألا هلصو لب ليقو « هللا رمأب مكاحلا

 نم رهقف « ةرجحلا يف لعئجو « مهنيب نم فرطتساف ( ظ 45 ) ةئامعبرأو ثالث

 قيلي امب مالغ لك بقلي لعجو « ءاكذلاو ةظقيلاب مهيلع لاطو « ناملغلا نم اهب

 سمخ ةنس يف امهنم جرخأف « هرمأ ديازنو « هبرضف يلوتملا ىلإ هوكسشف « هب
 ليبسلا دجي ام لكب ماعلاو صاخلا ىلإ برقتي لعجو « ةمدخلا مزاو ةئامعبرأو

 )١( يلوفم لصأ نم ناك هلعلف « برعلا ناسل  دسألا لثم هجولا هيرك يآ ٠

 ) )7ريزد » دمتعملاو رهشألاو لصألاب اذك «( ٠
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 « هدعس راهظإو « هدج داعسا نم ىلاعت هللا ديري امل ؛ ماركالاو ددوتلا نم هيلإ
 ديدس عم هركيسو هدوقو « هبجاو يف دازو « ةمدخلا يف هبهذم مك أحلا ىضتراف

 « ةئامعبرأو تس ةنس يف ماشلا ىلإ ركسعلا يف فيضلا نيتيافكلا يذ ةلودلا

 « هدد لّكبقوا هل لجرتف « رب از د دئاقلا هالوم يقلو « قشمد دليلا ىلإ لخدو

 قاقز ةرضحب سوشيح راد يف لزنو « ريغصلاو ريبكلا ىلإ ددوتب راصو
 ىلا داع مث“ ةرايسلا يف فيرلا ىلإ درثحو « رصم ىلإ داع مق« 201)فاطع

 « اهيف هلاح تنسحو « اهيلع آيلاو كبلعب مزلو « ةرضحلاب ةمدخلا مزلاو « رصم
 ىلاو « اكتاف ةلودلا زيزع بتاكو فارطألا ةالو قداصو « اهب هركذ رشتتاو

 ةرضحلا ىلإ ريسملاب هيلع رمألا دروو « ةلودلا بجتنم بقلو « هاداهو ©7بلح

 اهيلإ دوعلاب رمألاو « ةيراسيق ةيالوب لجسلاب باجنلا هلصو شيرعلا غلب املف

 نم ناكو « ةيراسيق ةيالو ىلإ كبلعب ةبالو نم لقن“أ : لاقو « هيلع كلذ قشف
 « هركذ هب عاذ ام « اهل هتتامحو اهلهأل هترشع ليمجو « اهيف هتسايس نسح

 يتنثا ةنس بلح يلاو كتاف لتقب ربخلا دروو « هركش رثكو ؛ هتيص هب نسحو |

 « هابتجاو هب قثوتو « هافطصاو هابر دق *”يدنه هل مالغ هلتق ةثامعبرأو ةرشع

 "دعس نب لضفمب فورعملا هرعاش هيف لمعو « هفيسب ؛هركس بيقع مئان وهو
 : اهتايبأ ضعب نم اهيف ركذو « اهب هاثر ةديصق

 *ةماسح ةدّح يرعم ا هرحنلو ”ةديع ىثر يضقملا رةمامحل

 اهب لزن يتلا رادلاو  ةيريضخلا  ةيرضيخلا يح نآلا يه ةيباجلا باب لخاد )١(

 ماشلا ءارعش ريكأ [ ناطلس ني دمحم نايتفلا ويآ ] سويح نبا دلاو راد تناك

 رظنا ٠ ماشلا يف هتيالو ءانثأ يربزدلا رعاشو ٠ سماخلا نرقلا ف ريصمو

 . ال١57 : ١982١ قشمد ٠ لع , سويح نبأ ناويد

 يرعملا ءالعلا يبأ عم ةديج تاقالع هل تناك « بلحل نييمطافلا ةالو رهشأ نم (؟)
 ةيادب يف ليتغا « فئاقلا » باتكو « جحاشلاو لهاصلا ةلاسر » : فنص هلو

 ٠ لالا - 7١6/19 : بلحلا ةدبز رظنا - سهاظلا دهع

 ىظنا « « يزيزعلا » ليقف هب فرع ىتح ةلودلا زيزعب صتخا ةرعملا ءارعش نم (5)
 . م١٠" : بلحلا ةدبز
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 « نيطسلف ىلوو اهلصوف « ةرضحلا ىلإ ريسملاب ةلودلا بجتنم ىلا بتكو
 ناسح غلبو ةئامعيرأو ةرشع عبرأ ةنس مرحملا نم ءاثالثلا موب يف اهيلا لصوو
 ترثكو هرمأأ رهظو هركذ الع مث « هفوختو هل قاقف « هربخ حارجلا نب جرفم نبا
 امهيف رهظتنس برعلا عم مئاقو هل ترجو ه هتكوش تبوقو « هنادلعو هتادع

 بتوك و«ةرضحلا ىلإ هيف يعئسو دستح مث«هتأش كلذب ربكف« مهيف نخشيو مهيلع
 نب جرفم نب ( ظ 47 ) ناسح هركرق رمأب هباب ف حلاص نب نسح ريزولا
 يف نذ”اف « هيلع ضبقلا يف نذتساف « لاحئمو حيبق لك هيلإ بستو حارجلا
 « ةئامعبرآو ةرشع عبس ةنس يف هل ترب“د .ةليحب نالقسعب هيلع ضبثقف « كلذ
 , لاقتعالا نم قلطأو « هناكم ةلالجل ؛ هلاؤس ببجاف ءادعسلا دعس هيف لأسو
 هعاطقإ ةئيه ترهظو « هتييه ترهظو « هتلاح تنسحو « ةرضحلا ىلإ لصوو

 هيناتو « لامعألا رئاسو ماسشلا ىلإ هلس*ر ذفن كلذ عم وهو « هباودو هناملغو

 ٠ هتميرعو هتمه ءاضمو « هتظقي نم ريزولا بجعت رثكق « اهب علاطتبو رابخألاب

 كلمو « ماشلا تدسفأو « لامعألا ىلع تلوتسا دق هدعب برعلا تناكو

 ةافو ببقع ةلودلا بابرأ نيب يراجلا فلخلا قفتاو « كالملا كالمأ ناسح

 « ربيزولا فرص ىلع لاحلا تررقت نأ ىلإ ةالولاو داوقلا عفارتو « مكاحلا

 لامعألا ف رظنف « ىئارجرجلا دمحأ نب ىلع ةلودلا بيجنل ةرازولا ديلقتو
 باوصو ءارآلا تضتقاو ؛ لامهالاو ةعاضإلا نم اهيلع آيلوتسم ناك ام بذهو
 ريمألا ىلع كلذ يف رايتخالا عقوو.« ماشلا ىلإ ةيرصملا ركاسعلا ديرجت ريبدتلا

 :هل لاقو « يئارجرجلا دمحأ نب يلع ريزولا هاعدتساف « ةلودلا بحتنم

 ةميخو ةيعذربلا يسرف : لاقف ؟ قشمدو ماشلا ىلإ كجورخل هيلإ جاتحت ام
 دعس نم ةروكذملا هسرف داعتساو. « هلاقم نم ريزولا بجعف « اهب لظتسأ

 فسوب نب ةقدص هبحصأو « رانيد فالآ ةسمخ هل قلطأو هيلإ اهدرو « ءادعسلا

 ريمألاب بقُلو « هعم ركاسعلا تدرجو « لاجرلا ةقفتو لاومألا يف ًارظان ىحالفلا
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 هعم درج نم ةلمجو « هميخُم ىلإ جرخو هيلع علتخو « ةلودلا بجتنم رفظم

 عسست ةنس ] ةدعقلا يذ يف راسو « برعلا ىوس لجارو سراف فالآ ةعبس

 ديع ةلمرلاب ديعو « هللا نيد زازعإل رهاظلا مامالا هعدوو [2١ ةئامعبرأو ةرشع

 سادرم نب حلاص دصقو « ركسعلا عمجو ؛ سدقملا تيب ىلإ راسو.« رحنلا

 يف ءاقللا عقوو « مهعيمجتب هتفرعم دنع برعلا عومجو « جرفم نب ناسحو
 « فويسلا مهتذخأو « برعلا عومج تمزوف ناقيرفلا ىقتلاو « ؟9ةناوحق"ألا

 نم هب فقوف « روهشملا هسرفا ىلع سادرم نب حلاص ناكو « مهيف تمكحتو

 ؛ةرازف نم فيرطب فرعُش برعلا نم لجر هقحلف « هب ضهني ملو « ةميزهلا "دك
 « هفرعب ملو عقوو حاصف ( ظ ؛07 ) ًافوشكم ناكو هسأر يف فيسلاب هبرضف

 صقري داعو هسأر عطقف هفرعف ةيدابلا نم لجر هب رمف « هسرف بلط يف "متو
 ؛ رفظملا ريمألا ىلإ هب ءاجو « هنم هذخاف 22 مفار ةلودلا ”زع ريمآلا هيقلف « هب

 هذخأو بكرو « رفظلا نم هالوأ ام ىلع اركش هلل دجسو هسرف نع لزن هآر املف
 زعلو « رايد فلآ هن ءاح يذلا (40يديب زال قلطأو هتمكر ىلع هلعجو « هديب

 هسرف فيسلاب هبرض يذلا فيرطل قلطأو « رانيد فالآ ةسمخ معفار ةلودلا
 نسحأو « هسفن حلاصل يزلا كارتألا ناملغلا ذخأو « رانيد فلأو هنشوجو

 ماشلا لئابق فلح نع تثدحت يتلا رداصملا فلتغم نم هتألم «٠ لصألأب غارف 6

 « يبلكلا نايلع نب نانس : ةماعزب « بالك ء« ءىط . بلك : ىربكلا ثالثلا ّ

 : ١/١ توريب . ط ب بلح ةراما 8 ىباتك ىظنا 3 نييمطافلا درط دعب

 ١١١ .٠ _روؤإ.-

 - نادلبلا مجعم * قيف نم ةبرقم ىلع ةيربط ةقطنم يف )7

 مضناو « نايلع نب نانس همع نغ' لصفنا ٠ بلك ءارمآ نم ليللا يبأ نب عفار (5)
 , يظن ا 9 ةناوحقألا ةكرعم يف مهنص ىلإ كرتشاو نييمطاقلا فص ىلإ ةراهج

 ٠3٠١ ب 49 : بلح ةراما
 ىوريو اذه ؛ سادرم نب حلاص ةثج ىلإ فرعت يذلا « ةيدابلا نم » لجرلا يأ )5

 ٠ هسفن نايلع نب ليللا يبأ نب عفار وه ملاص لتق ىلوت يذلا نأ
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 ؛ اهباب ىلع بلصثتل اديص ىلإ حلاص ةثج ذفتآو سوؤرلا عمجب مدقتو « مهيلإ

 « علخلا مهعمو اوديعأو « هب نيلصاولا ىلع علخو « ةرضحلا ىلإ هسأر لصوأو

 بطاخيو بتاكن راصو « هيلع هلجس ءىرثقو « بجتتملا ريمالل باقلألا ةدايزو
 ٠ ةلودلا بجتنم « كلملا ىفطصم « ةفالخلا ةدعو « مامإلا فيس رفلظملا ريمألاب

 نم سوثيح نب دمحم نب ناطلس نب دمحم نايتفلا بأ ريمألا هيف لاقو

 : اهب هحلدتما ةديصق

 "سقترملا ع جل ةهكنو بيقرلا ينع نع ”ماف ةليل مكف

 *بنعلا ءامو باضرلا ءامو  مامغلا ءام نيب اهب تعمج

 (17بحتتنملا ىفطصملاه تدعو مامالا فيس ركفظملا دوجك

 نب رصف ةلودلا لبشب رفظ اهيلع لزنو « بلح ىلإ كلذ بيقع هجوت املو

 عقوو « هذفنآف هفتك يف تشخب هامرف ”لجر هقحلو مزهنا دق ناكو « ؟”حلاص

 نم ذفتأو 04 عقار ىلإ همللسو هسأر عطقف كارتذلا دحأأ هب ”رموا 4 هسرف نع

 كاذ دعب شويجلا ريمأ رمآو نصحلا ىلع تبلئصف « ةامح ىلإ هتثج ملسي
 هيف تيقبو « دجسملا يف اهنفدو « توبات يف ةثجلا نيفكتو بيطو بايث ذاقتإب
 ىلإ ةامح كلم اك ©20لماك نب دلقم اهلقنو ةئامعبرأو نيثالثو عسست ةنس ىلإ

 «ةرضحلا ىلا يديزلا فيرشلا عم يودبلاو يكرتلاو سأرلا ذفتأو « بلح ةعلق

 «قشمد ىلإ شويجلا ريمأ داعو « ةئامعب رآو نيرشعو عست ةئس نابعش فصن ف

 )١( هناويد : ١/ 55قالغللا ضعب عم ٠
 /ه814 ةنس ةامح نم ةيرقم ىلع يربزدلاو حلاص نب رصت نيب ةكرعملا تثدح (؟)

 "1١1 ١186 ٠ : بلح ةراما ىظنا ٠م ٠١48

 ٠ ةيسادرملا ةلودلا مايا ةماه ةفيظو نم رشكآ لغش حلاص نب رعصصن مع دالوآ نم (5)
 *ها١552١"!١١1)] 2١١١ : بلح ةراما ىظنا
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 (7)1يدعسلا ىلع لزنو بنح ىلإ اهنم راسو«ماقأ ام اهيف ماقأو ءرصقلا يف لزنو

 هبصتغا حلاص ناك ام ”درو « هلهأ ىلإ نسحأو هلخدو « دلبلا باوبأ هل تحتتفو

 هلسارو ؛ *مئاق وهو. تلتوقف ةعلقلا لاتقب رمأو « 20 اهبابرأ ىلإ كالمألا نم

 نكسو « عضاوم ةدع (و 44 ) هعطقأو هيلإ اهملسو « اهب ميقملا لماك نب دّشلقمم

 نم لجسلا هلصوو «بيغز نب روصنم ريمألا تنب جورتو « ةلودلا زيزع راد يف

 هغلب مث « رصقلاب رادلا ةرامع ف عرشو قشمد ىلإ داعو « بلح هعاطقإب ةرضحلا

 هنم شاحيتسالا بجوأ ام رهاظلا نعو « يئارجرجلا دمحأ نب يلع ريزولا نع
 « هركتأ ام هدانجأ نم هل رهظف ء بلح ىلإ دوعلا ىلع مزعف ؛ هنع روفنلاو

 ("”رصقلا يف ام بهنب ناملغلا رمأ نأ دعب رصقلا نم راسف « هيلع مايقلاب اوُسمهف

 ( رخآلا عيبر رهش نم نولخ عبرأل نينثالا موي يف اهلخدو « بلح ىلإ لصوو

 مزالو رصم نم نيلصاولا هتنباو. هتجوزب عمتجاو « ةلودلا دعس راد يف لزنو

 لبج ىلع لزتق ٠ يربزدلا راسو : ع[ هه 518 ةنس ثداوح ] نامزلا ةآرم يف )١(

 « مهنمأو مهلامتساف « هولتاقو اهباوبآ بلح لهأ قلغأو , بلح رهاظ نشوج

 ,ةلودلا لبش مع نبا لماك نب دلقملا ةعلقلا يف ناكو « اهلخدف باوبألا هل اوحتفف

 ًابايثو رانيد فلآ نينامث ةعلقلا نم ذخأي دلقملا نأ ىلع رمألا رقتساو السارتف

 « يربزدلا باجأف  ةعيدخ تناكو ٠ يربزدلا ىلإ اهملسيو ةضفو بهذ يناوأو

 ةالإ كرت امو « سهاوجلاو رئاخذلاو لاومألا نم ةعلقلا يف ناك ام عيمج ذخأف

 , ةعلقلا يف ناك ام روهمج لصحو « هتلح ىلإ ىضمو لزنو 2 هلمح لقث ام

 .ةعقولا موي ةعلقلا ىلإ مزهنا دق اكو ء رصن وخأ حلاص نب لامث ةلودلا نع نخأو

 ريزولا غلبو « فرصناو « رانيد فلآ نيسمخ ذخأف « قفتي ملف يصعي نأ دارأو

 لبش ةيالو تناكف «٠ يريزدلا يأر ءوس ىلإ فاضم ,كلذ هيلع ”نعف « رصمب

 ٠ نينس عست بلح ىلع ةلودلا
 «نامعنلا ةرعمب » بلح ىلإ هقيرطب زاتجا يربزدلا نأ 5868/١ :بلحلا ةدبز يف (؟)

 : مهل لاقو ٠ ناميلس نب ءالعلا يبأ ىلع مهلأسو 2 مهمركأف اهلهأ هاقتلاف

 ٠ ©« نيرمعلا ةريسب مكيف نريسأل

 قشمد ريصق نم بهن أم نأ ىفقملا هباتك يف يربزدلا ةمجرت يف يزيرقملا ركذ ()
 ٠ ةرانيد فلأ / / ٠٠
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 ةمد ىلإ رصم نم لجس لوصو ةغلبو (10ةمسج هيلع حصو «.بارشلا

 : هيف لاقي ربنملا ىلع ءىرثق ةرضحلا نع

 لاح « يداعملاو فلاوملاو يدابلاو « رضاحلا ملع دق هنإف دعب امأ
 يسمكاحلا مينوأ نب ريزدل اكولمم ناك هنأو « نئاخلا يريزدلا نيكتشونأ

 ىهمنتا نأ ىلإ بتارملا ىلإ هلقنف « هللا رمأب مكاحلا نينموملا ريمأ ىلإ هادهأو
 : ىلاعت هلوقل هتمعن ىلاعت هللا هبلس « هتين تريغت املف « هيلإ ىهنتا ام ىلإ هرمأ

 ٠ 206 مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب أم ريغب ال هللا نإ »

 « كلذل قلقو « هتوعث طاقسإل هردص قاضو « هيلع رمألا اذه شف

 لجسلا هلصو مث « دوعلا ىلع آامزاع ناك دقو « قشمد ىلإ دوعلا نم سأو

 : هتخسن برعلا ضعب ةبحص ةرضحلا نغ

 ,موقب ام » اريثم كلب مل ةقلابلا هتئيشمو  ةلداملا هتيضقت كل نإ دعب ال

 . كسا كوي ف كسف ىلع سرجأ كان ام س6 0

 امدنع هللا باذعب لجعت الف ؛ كسحن نم لولحلا ماقم كلذب تبجوتساو

 يوذل ًايطاخم لوقب ىلاعت هللا ناف © تفلاخ امدنع « هباقع لسوو 4 تفارسأ

 كريسمب تددح دقل هللاكو 20ج اأديو”ر مهلهمأ نيرفاكلا لمهمف 2 لوقعلا

 رثكدو « لئالق مايأ الإ كل ىقب امنإو 6 كلجأ عاطقناو كلمأ دعبل 6 بلح ىلإ

 ٠ « حش » اهباوص هفحصم « حص » لعلو لصألا يف اذك )١(

 « 1١١ : دعرلا  ميركلا نآرقلا )0

/ 
/ 

 ١ : دعرلا  ميركلا نآرقلا (*
 , : قراطلا  ميركلا نآرقلا (4
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 امف تةضوعب ام الثم برضد نأ يحتسي ال هللا نإ » مقنلا كي لحتو مدنلا كل

 يف تلزن « ةعئاج ةعئاض ةناهلو ةناثطع ةاث لثم كلثم نإو 2106 اهقوف

 تلكأو « ءام تبرشف « هاعرمو ( ظ + ) هبشع ريثك « هءام ريزغ « حيفأ جرم

 ( اهحبق دعب تنسحتساو« اهعوج دعب تعبشو « اهئامظ دعب تيورف « ابشع
 "76 نوركذتي, مهلعل سانلل لاثمألا هللا برضيو » تحب”ذ « اهنسح لماكت املف

 هيلع لزتأ امل « ويلي ىفطصملا هدج نع الثم كل برضي نينمؤملا ريمأ نإو
 ”زع هلوق ىلإ « ىلق امو كّبر كع”دو ام « ىجس اذإ ليللاو ؛ ىحضلاو »

 ءالئاع كدجوو ؛ ىدهف تلاض كدجوو « ىتوتف امي كدح ملأ ١ : لجو

 ىهتتا دقو « "رش ريخلا عضوم تعضوو « ًارفك ةمعنلا تلدبف ؛ ©2026 ىنغأف

 « كمهدي رمأل اهل كزانتكاو لاومألا عمجب كراختفا نينموملا ريمأ ةرضح ىلإ

 ميحرلا كلملا لوق تريدت امأ « ميظعلا نآرقلا تأرق امفأ « ؟؟7كعفني مويل وأ

 : العو "لج لوقي ثيح « نايغطلا يف دادزاو « ىدتعاو ىغب امل نوراق ةصق يف

 ناكامو هللا نود نم هنورصني ةئف نم هل ناك امف ضرألا هرادبو هب انفسخف »

 اوبصنو « ةلودلا اوداع نيذلا ةيضاملا ممألا تيأر امأ 06 نيرصتنملا نم

 رثكو « نونكاسلا اهيف "لق فيك مهرايد ىلإ رظنا « ةديدشلا ةوادعلا اهل

 كلذ يف “نإ اوملظ امب تةيواخ مهتويب كلتف » : ىلاعت هللا لاق « نوكابلا اهيلع

 باسح يف كرطخ نعو « نيعلا حالصإ نع لغتشاف 2276 نوملعي موقل هةبآل

 )١( ةرقبلا  ميركلا نآرقلا :75 ٠
 ٠ "6 : ميهاربا  ميركلا نآرقلا (0)
 ٠ 1-8: ىحضلا  ميركلا نآرقلا (*)

 هنأ نيبو « رانيد نويلم نم شكأب هتورث يربزدلل هتمجرت يف يزيرقملا ردق (5)
 بايسأ مظعأ اذه ناكو . ةيليعامسالا بهذم نع فرحتنا 2« هرمع يخآ يف »

 * « رصمب ةلودلا لهأ نييو هنيب ةشحولا

 ) )5صصصقلا  ميركلا نآرقلا : 8١ ٠

 ٠ 617 : لمنلا  ميركلا نآرقلا (1)

 د #1 أ



 : هلالج لج لوقي ثيح « نيبرغملا برو نيقرشملا بر ف ركتفاو « نيدقرفلا
 فرع دقو 27« نيدجنلا هانيدهو ٠ نيتفشو ةاسلو ٠ نينيع هل لعجن ملأ 0

 : لوقي ثيح ءايبنألا متاخ ىلع لزن يذلا  ىلعألا هللا باتكب نينمؤملا ريمأ
 . 57 نوبلقني بلقنم <يأ اوملظ نيذلا ملعيسو »

 تايآلاب ظعولاو راكتإلا نم لجسلا اذه هيلع لمتشا ام عمس املف

 باروصلا نم ىأرو « هيف ةينلا ريغتل هردص قاضو هيلع رمألا مظع « فيوختلاو
 « لاقملا يف قفرتلاو راذتعالاو « هب نظ امم لئصنتلاو فطلتلاب باوجلا ةداعإ
 دعب بتكف « لاضفالاو ناسحالا نم ًاثيدحو ًآميدق هلمش امب فارتعالاو
 : ةلمسبلا

 نع « ةيدجملا ةفالخلاو « ةيمطافلا ةيمامالاو ةبولعلا ةلودلا دبع بتك

 هبونذ نم اهيلإ ءىربتم وهو « اهلفكب رةطونم ةمعنو « اهلظ تحت ةمالس
 ةلمج ف نوكي نأ لصنتم نينمؤملا ريمأ وفعب ذنال « ةقهرملا هتكاساو « ةقبوملا
 ( اهمركب ”ذئاع « اهبقتحا ةيانج الو « اهفرتقا ةءاسإ ريغ نع « نيبنذملا نيمرجملا

 ءءاجرو فوخ تحت وهو 76« نيرباصلا رشبو » :ىلاعت هلوقل ءاهمكحل ”رياص

 3 اهنمأ دعب تفاخو « اه“”زع دعب (ظ 49.) هسفن تكلاذ دق « ءاعدو عرضتو

 برق يآو 247« داه نم هل امف هللا للضني نمو » « اهتعفر دعب تخسرو
 لاط اهدجبو « خمش اهرخفب دبعلاو « هتططتح نم ةعفر يأو « هتدعبأ نأ

 : ىلاعت هلوقك ناكو « هعورف تمسو ؛ هتمورأ تباطو « هتبصن تكزفا « خذبو

 يتؤثت ءامسلا يف اهعرفو ”تباث اهلصأ .ةرجشك ةبيط ”ةملك ”الثم هللا ”برّض »

 « هلاعفأ تحبقو « هلاح ةلودلا تركتأ املف 220« اهبر نذإب نيح لك اهلك“

 . ٠١ 4 : دليلا  ميركلا نآرقلا )1(

 . ؟13/ : ءارعششلا  ميركلا نآرقلا ()

 1١68 ٠ : ةىقبلا  ميركلا نآرقلا (5)

 ٠ "1! : دعرلا  ميركلا نآرقلا (5)

 . 86  ؟5 : ميهاربا ل ميركلا نآرقلا )6(
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 رابجلا كلملا لوقك راصف « راثكإلا دعب ”لقو « راصنألا هلذخ « هيلع ترزأو

 نم اهل ام ضرألا قوف نم تكئتجا .ةثيبخ رةرجشك ةثيبخ رقملك لثمو
 هتدهاحمو « هتحيصن ميدقو « هتمدخ ديكوب لسوتي دبعلا نأ ريغ « 2١00 رارق

 ”لضُ نكلتف هللا ليمس يف اولتق نيذلاو » : ىلاعت هللا لوق ًاركذم ةلودلا ءادعأل

 ربونذب ”فرتعتم كلذ عم ىهو « 206 مهلاب حلصيو « مهيدهيس مهلامعأ
 نيلسرملا ديس ىلع نيبملا هباتك يف هللا لتزن ام ًاركاذ , اهاتأ ام ةءاسإو « اهانج ام

 بوت نأ هللا ىسع ًآئيس رخآ و أحلاص المع اوطلخ مهبونذب اوفرتعا نورخآو »

 وفعلا تيب لهأ « نينمؤملا ريمأ نع هللا افع 76 ”ميحر ”روفغ هللا نإ مهيلع

 اوفعيلو » : ىلاعت هللا لاق « مكحلاو تابآلا تلزن مهيفو « ممألا عيمجل ةماركلاو

 بلح ىلإ دبعلا ريسم سيلو ©0076 مكل هللا رفغي نأ نوشبحت الآ اوحفصيلو
 ريخ ةرخآلاو ليلق ايندلا عاتم ] لق » : ىلاعت هلوقل « هيلاوم تاوطس نم هيجنب

 جورب يف متنك ولو [ توملا مككردي اونوكت امنيأ ٠ اليتف نوملظت الو ىقتا نمل

 « مهعجاضم ىلإ 200[ مهكردي ] لتقلا مهيلع بتثك نيذلاو 76 ةدكيشم
 « هنبوت لوبق وجري هلثصنتو « هبونذو هرئارجب هفارتعاو هلشسون دعب هنكل

 يف نينمؤملا ريمألو ©"”6« دعب نمو لبق نم رمألا هللو » هتبانإ يف هرذع ديهمتو

 يدابع اي لق » : ىلاعت لاقف مهسفتأ ىلع نيفرسملا هللا دعو دقف « دحو لوق لك

 )١( ميهاربا  ميركلا نآرقلا : 75 ٠

 :4-٠8 دمحم  ميركلا نآرقلا (؟)

 - ٠١17 : ةبوتلا  ميركلا نآرقلا (5)

 ٠ 7! : رونلا  ميركلا نآرقلا (5)
 ٠ لصألا نم نيترصاحلا نيب ام طقسو * 19-78 : ءاسنلا  ميركلا نآرقلا (4)

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك ًآريدقت نيترصاحلا نيب ام فيضأ (5)

 ٠ 8: مورلا  ميركلا نآرقلا (90)

 هم عتمه



 ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال يكسفتأ ىلع اوخرسأ نيذلا

 #1 ميحرلا روفغلا وه ”هكإ

 « اهعمجو لاومألاةرثك يف دبعلا نع ةرهطملا ةرضحلا ىلإ يق“ر ام امآو

 « دمتعي ايندلا يف هيلع امو ؛ دجسعلاو نيجللا بح يف مدآ دلو عابط كلذف

 ةدعم اهنكل « ةلباقم وأ ةرئاكم وأ ةمواقم وأ ةداضمل كلذ نوكي نأ هللاب ذوعن

 « نيصلخملا هئايلوأ ( ظ 44 ) ةرصن ٍف هلوذبمو « نينموملا ريمأ ءادعأ يف داهجلل

 ةوق نم متعطتسا ام مهل اوثدعأو » 206« ىلعألا لثملا » هلو ؛ ىلاعت لوي ذإ

 ىلع ءىرثق دقلو 76 مكودعو هللا تودع هب نوبهرثت ليخلا طابر نمو
 نارفغلاو وفعلا يلو وهو « نامزلا مامإ ةعاطب ًاطونم هدجوف عيظعلا نآرقلا ديعلا

 ظيغلا نيمظاكلاو » : ناكدلا' كلملا لوقل ار”ركم « ناودعلاو ةءاسإلا لهأ نع

 ٠ 290« نينسحملا ةيحب هللاو سانلا نع نيفاعلاو

 كلذ بيقع علطو « همارك دعب لصاولا لوسرلا ةبحص باوجلا وه ذفتأو

 ةليل تابو « ىلوألا ىدامج نم نولخ رشعل ءاعبرألا موي ف بلح ةعلق ىلإ
 رضحأف « ىتئمحلا هب تدتشاو « رهظلا ةالص تقو همسج رعشقاو « ةعمجلا

 هسفت بطت مل رضح اًمملف « ”الهسم هل فصوف « هلاح هل حرشو « بلح. نم ًابيبط
 يف هبحن ىضقو « هقلق دازو « ىنميلا هلجرو ىنميلا هدب يف جلاف هقحلو « هيرشل

 تس ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ ةليل ةرشع عبرأل دحألا ةليل نم ريخألا ثلثلا

 ٠ ةلامعبرأو نيثالثو

 ٠ ه8 : نمزلا  ميركلا نآرقلا (1)
 ٠15 : لحنلا  ميركلا نآرقلا (9)
 ٠ 50: لافنألا  ميركلا نآرقلا (5)
 ٠ "8: نارمع لآ ب ميركلا نآرقلا (4)

 دس 1#850-



 ؛ ةفرعملاو ءاكذلاو ةفصنلاو لدعلاو ةريسلا نسح يف ةدومحم راخأ هلو. 1

 اتكام نيطسلفو قشمد نم هل ذخأو رانيد فلأ ةئام تالغلا ةميقو « ضورغلاو

 نهادحإ تانب عبرأو « ةنسو نارهش هلو هوبأو « امو. نوعبرأ هرمعو همأ تتام

 نب عفار ةلودلا زيزع تنب نم هنباو « يكانجبلا ةلودلا ماسح ريمألا تنب نم

 ىلإإ لمح هنإف هللا ةبه امأف « رصقلا يف امهبهو نيتبراج نم ناتنباو « ليللا ىبأ

 نع طقسو « نينس تس شاعو « همالغ ةلودلا يضر هلفكو اهب مركأو ةرضحلا

 نم شويحجلا ريمأ لقن ةئامعبرأو نيعبرأو نامث ةنس يف ةرضحلا تأر مث

 «لحاسلا قيرط ىلع توبات يف هلقنب ترمآخ « سدقملا تيبب هتبرت ىلا بلحب هتبرت
 تجرخأو « ًادوهشم موي هلوصو ناك الإ دلبب رمي امو « ةميخب "طّحُي ناكف

 نبا ةلودلا ريثأ و ه٠ / فيرشلا ترمأو ًاريثك ًآيبطو ”ةنسح ًابانث ةرضحلا

 يتفحتلاب هناملغ نم ةلمرلاب نم رمأب نآو « هنفدو هنيفكت ىلوتي نأ ينوكلا
 يتلا ةيرتلا يف نف'دو ؛ اهب يدونف « هباقلأب يدانب نأو « هتزانج فلخ يشملاو

 لمع نم بيخب الو « هكلم لوزي ال نم ناحبسف « هدالوأ عم سدقملا تيب يف هل

 ىبقعلا ف تائيسلا نعو ناسحاإلاب ةريسلا ناسحإ نع يزاجملا 6 هتعاطب

 6 لاكمعلاو باتكلا لتقو « لاومألا ذخأو « (1)رسوفنلا ةظاخاو ؛ ءامدلا

 )١( سوفنلا قاهزا يأ ٠
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 نسح نع لدعو « دانجألا رباكأو « داوقلاو ءارزولا نم نيمدقملاب كتفلاو

 « هلعف نم اوشحوتساو « هنم هصاوخو همدخ فوخ دازو « دادسلاو ةسايسلا

 لاوحألا هذه « هللاب زيزعلا تنب كلملا تس هتخأ ىلإ هوجولاو نومدقملا اكشو
 ةقيقحو « هوكش ام ةحصب تفرتعاو « هوربكأ ام تربكأو « هوركنأ أم تركنأف

 مهرومأ يف رظنلا لامجإو « هرش فشك يف رييدتلا ناسحإ مهتدعوو « هوهرك ام

 ”فكو « هكالهإ ىلع لمعلا الإ ه"ؤاد اهب مسحب ةليح هيف دجت ملو « هرمأو

 ةصرفلا تدجو نأ ىلإ « سفنلا يف هت”رسأو كلذ يف يأرلا تلمعأو « همدعب هاذأ

 ضعب يف هلاتغا نم هل تبترو « اهتليتهاف ةيداب ةترغلاو اهتردتياق « ”ةلهتسم

 نم رحنلا ديع يف رهظ نأ ىلإ هرمأ ىفخأو « هيلع ىتأف هتاظم ىفخأو « هدصاقم

 200 ى”رس يف ”يئاغ ”هنأ بهذملا يف نولاغملا لاقو ةثامعبرأو ةرشع ىدحإ ةنس

 ناكو « بوثيو هبصنم ىلإ مجري نأ دب الو هبيغ يف ' ”رتتسمو بوري نأ دب الو

 سمخ ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا سيمخلا ةليل ةرهاقلاب هدلوم

 دقفو مايإأ ةتسسو رهش] ةنسو نينس رشع هرمعو رمألا يلوو «ةئامثالثو نيعبسو

 نوثالثو تس هرمعو « ةئامعبرأو ةرشع ىدحإ ةنس لاوش نم لوألا رشعلا يف

 رص » همتاخ ”شقنو « مايأو نارهشو ةنس نورشعو سمخ همايأ ةدمو ةنس

 اكافس « بلقلا يساق « عبطلا ظيلغ ناكو « « يلع وبأ مامإلا رصتني ىلعلا هلإلا

 لتقلا ىلع مادقالاو فرجعتلا ديدش « ةسايسلا مومذم « ةريسلا حيبق « ءامدلل
 ٠ حصانم بحاص الو حصان مداخ ةمرح ىلع ظفاحم ريغ

 « هللا نيد زازعإل رهاظلا ىلع نسحلا وبأ هدلو هدعب رمألا يف ماقو

 رشع ىدحإإ ةنس نم رحنلا ديع موي يف هبيأ دعب ( ظ ه٠ ) ةعيبلا هل تذخ“أو

 هتذخآ ةليوط ةحايس يف بهذ هنآب ليق ثيح ءدنهلا لئاسر باتك يف هارن اماذه )١(

 « آمامت ددحم لكشب عزوو رشن باتكلا انهو , دنهلا ىتح كانه نمو ماشلا ىلإ
 اهتيآر تنك « يناطيريلا فحتملا يف ةدحاو ٠ هنم ةيطخ ةخسن نم شكأ كانهو

 * تاوئس ثذنم هترشن ًايركسع ًاصن اهنم تجرختساو
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 تنسحو © اهلجو دعب سوكفنلا تنمأو « اهليم دعب رومألا تماقتساو ةثامعبرأو

 ىلإ اهنم ثعشت ام ملو « لاوحألا ديدستو اهيف رظنلاو لامعألا ريبدت ”درو

 « يئارجرجلا دمحأ نب ىلع مساقلا يبأ هتصلاخو نينمؤملا ريمأ يفص ريزولا

 يلوتم ناريخ نب ىلع يبأ ةلودلا يلو ءاشنإ نم ديلقتلاب لجسلا هل بتكو

 نامث ةنس ةجحلا يذ يف نيمدقملاو داكوقلا ىلع ةرضحلاب ءىرتقو « ءاشنالا

 : ةلمسملا دعب هتخسنو ةلامعبرأو ةرشع

 « هركشي معتنلا لزحمو « هركذي نسلألا قلطتم هل دمحلاف « دعب امأ

 4 ءامعتلاو لوتطلاب دمحتسا يذلا هرمأو 6 هتدارإ مكح ىلع رومألا فرصمو

 نع ىنعتساو ءامسلاو ضرألا توكلم كلمو 4 ءانسلاو ةمكحلاب دكحمتو

 ٠ رام ركم رفحص ف 2 مهل هتركذت لعج نأب هدابع مركأو 6 ءارزولاو ءارهظلا

 هقلخل رظن نم ناحبسف #00 ةكررن مارك ةرفس يدبأب ٠ ةرهطم رةعوف رم

 ريمأ هدمحب ول ملعي مل ام ناسنالا ملع ٠ ملقلاب ملعو 0( معنأو نسحأف

 ذافتو ةمامإلا فرشب ,صصختم « ركسشلاو دمحلا يف صلخم دمح نينمؤملا

 هيلع لزن يذلا دمحم هيبن ىلع ةالصلا يف ىلاعت هيلإ بغريو « رمألاو ىمنلا

 انئاطلس هندل نم هل لعجو ناميإإلا هب زعأو 6 ًاريدن نيملاعلل نوكيل 0 ناقرفلا

 رمأ ىلع هركيصو « ًاريزوو اخآ نينمؤملا ريمأ ًايلع انابآ بختناو « ©"9أريصن

 ةيكازلا ةرتعلا ىلع ملسو « امهيلع هللا ىلص « ًاريهظو هل ادجنم ايثدلاو نيدلا

 ٠ اريثك اممئاد امالس امهتلالس نم

 )١( سبع  ميركلا نآرقلا :٠١5-115
 ) )5قلعلا  ميركلا نآرقلا : 5 0 *

 )( مارسمالا  ميركلا نآرقلا نظنا : 8١ ٠

 قشمد خترات هم د ١58



 بصنو « ةرافسلا رمأ هيلإ دنسأو « ةرازولا يف هيلع لوع نم قحأ نإو

 لاجرلا فئاوط ةلابإو اهريبدتو لامعألا ةسايسو « اهزييمتو لاومألا ظفحل

 روهمجلا حلاصمب آمووتق رومألا نم ظفحتسي امل أظيفح ناك نمءاهريغصو اهريبك
 : مالسلا هيلع قيدصلا فسوب لاق كاذلو « رييدتلاو ةسايسلا يراجنب ًاميلع
 نم دحأ ىنغتسا ولو 2176 ميلع ظيفح ينإ ضرألا نئازخ ىلع ينلعجا 7

 هللا عيلك ناكل « هرهاظو « هرمأ ىلع هفتاكب « ريهظو ريزو نع دابعلا ةاع*ر

 هللا نم هل نكي. ملو « آينغتسُتم هنع «نيمألا يوقلا وهو ؛هيلع هللا ىلص ىسوم

 يل رسسو ٠ يردص يل ”حرشا ”بر لاق » دقو « ًايعدتسُم ًابلاط هلالج لج
 نم ًاريزو يل لعجاو ٠ يلوق اوهقش ٠ يناسل نم ةةدقع ”لثلحاو ٠ يرمأ

 يك ٠ يرمأ يف ”هكرشأو « يرزأ هب د'ادشأ ٠ يخأآ نوره (و ه١.) ٠ ىلهأ

 ْ . 0850 ؟ريثك كركذنو ٠ اريثك كحبست

 « ًامدقم ةياردلاو ةقرعملا لهأ دنعو « ًاملع ةيبامكلاو ةنامألاب تنك الو

 كملحب نودتميو ؛ ءانغلا يف مدقتلاب كل نودهشيو « ةباصإلا يف كب نودنقيو

 كتجرد نع طاطحنالا نوركانت الو « ءاملظلا ةليللا يف مجنلاب رفتسلا ءادتها

 الإ نيعمجأ سانلا نم ”دار كلذ ”دكرم الو 34 عافترالا ف اهتوافتل لضفلا ف

 كلامكتساو «ةسايسلاب كلالقتسا نم فورعملا عم « اذه عامجالا عوقو همصخ

 ومس نم كتطاسو دش“ رب ”فل“”أ امو « ةكلمملا رومأ كرييدتو ةسائرلا تاودأل

 « هترازو رمأ كيفكتس نأ « هقيفوت هللاب « نينمؤملا ريمأ ىأر « ةكربلاو نميلا

 ماتب ءافكألا عيمج ىلع كعقريو 4 هترثآ صاخب ءافطصالا لزانم ىلعأ كلزنيو

 ء هتلود يف ءارهثظلا نم كلبق دحأل نكي مل اهيونت كمساب هونبو « هتمركت

 ٠ 26: فسوي  ميركلا نآرقلا )١(

 ٠ ”6 7 72 : هط  ميركلا نآرقلا (؟)

 هد  ؟”#خءاشس



 « لجألاب » مسالا اذه دكوو « ءابعألا لمح ىلع هل كترزاوئمل ريزولاب كاكمسُم

 تنك ذإ « هتصلاخو نينمؤملا ريمأ يفصب » كلذ ز“زعو « ءارزولا "لجأ كنأل

 كل اعدو « ءايلعلا يف كب ًاقيمست ةينكتلاب كفترشو « ءايفصألاو ءاصلخلا رعأ

 تنأآق 6« ءامسلا بر كيف هبيحب ءاعد « كدضعيو كديؤثو كب هللا هعتب نأ

 كلذ » ميسجلا نملاب وبحملا هتصلاخو « نينمملا ريمأ يفص ؛ لجألا « ريزولا »

 ىعدثش نأب نينمؤملا ريمأ رمأو «22)«ميظعلا لضفلا وذهللاو ءاشب نم هيتئرهللا لضف

 كلذ ركذ مسرو ؛ بتاكتو كسفن نع اهب بتكتو ؛ بطاخثتو « ءامسألا هذهب

 رارقتسالا ت وبث تبثيلتابتاكملا بورض يف هتابثاو «تارواحملا نم يرجي اميف
 ريمأ زييمت ىلع ىلاعتو كرابت هللا دمحاف « راهنلاو ىلايللا رم ىلع همسر ىقبسو

 رجاو « هصاوخ ”لاحم ىلعأ كابإ هلالحإبو « هصاصتخاو هفيرشتن كل' نينمّم لا

 دق ناك ذإ « هتحصانم يف ديشرلا كبهذمو ؛ هتمدخ يف ديمحلا كننس ىلع

 « هتوعد راصنأو هئايلوأ نيبو هنيب طيسولا كلعجو هترازو رمأ كيلإ ض“وف

 ًايرغو ًاقرش هتيعرو هديبع رئاسو « هنيواود باكتكو « هتكلمم لامعأ ةالوو

 يف نينمؤملا ريمأ نع عيقوتلل هثبصنت نم عيقوت ىضمأو ©”ادعبو ابرقو

 ماريإلاو دقعلاو ”لحلا ةتمزأ كب طانو « قالطإلاو باجي لاو قافتإلاو جارخإلا

 «فرصلاو فيرصتلاو طحلاو « تابثالاو طسبلاو « ضبقلاو ضقنلاو ( ظه١)

 ”ملي ال يتلا كتقث ىلإ انوكسو « باعم اهيف حدقي ال يتلا كتتامأ ىلإ آضيوفت

 «مواقم لك امهيف قوفت ؛ مزحو ملع نع ردصتو. دروت كنأب آملعو « بايترا اهب

 عيمجو « « منال ةمول » هل طايتحالاو « نينم ملا ريمأل ةحصانملا يف كذخأت الو

 « كعم هنع ىنغتسم وهف « ةجح هيلعو « ةركذت هل نوكيل كريغ هب ىصوب ام

 «باوصلا ىلع كفوقو عم جاتحت الو « فيرعتلا نع كتفرعم طرغب ينغت كنأل

 رظنلا نسحب رمألا كيلع دكوتي نينمؤملا ريمأ نأ ريغ « فيقوت ىلا هب كملعو

 )١( ديدحلا  ميركلا نآرقلا :5١ ٠

 ) )0ليدبتلا ىضتقا أطخ وهو « ًابرقو ابرق » : لصألا يف ٠

 كك ل



 حالصي دوعي ام ىلع رفوتت نأو « مهيف هللا كراب ؛ مهيصاقو مهيناد هتلود لاجر

 اوناك ذإ « مهرومأ ماظنتاو « مهرودص حارشناو « مهلامآ حاسفتاو مهلاوحأ

 ناسحالاب نيفوفحملا نينمؤملا ريمأ راصنأو « مانألا لقاعمو مالسالا بت اتك
 نسحب مهيف رثألا ءوس لوزيو « كرظن ليمجب مهلاوحأ نسحت ىتح « ماعنإإلاو
 «هن ينعم ا نم مهرمأق « ةلودلا لامعأو « ةرضحلاب اءاعرلا كلذكو + كرثأ

 : مهيف ةيالولا ةريخ فشتست نأب كرمأي نينمإملا ريمأو « هنع لوؤسملاو
 ةالولا نم هتفداص نمو « هتفصنب تزعوأ ًامولظم ةيعرلا نم هتيفلآ نمف

 ش ٠ هترعمو هترضم مسحو هفرصب تمدقت « ًامولظ

 ريمأ ماقأ دقف « لامعلاو نيواودلا ةالو نم لاومألا يف نورظانلا: اكمأف
 « عماطملا هبيطت الو عناصي ال « ءاودألاب آبط ءاكزلا ىقنملا كنم مهيلع نينمؤملا
 هبدل فاخب ال هنآ امك « قراسلا نوؤخلا هنم مصتعب الو « قفانملا هيلع قفني. الو
 يذلاو « حداكلا دهتجملا هتمدخ يف نيمألا هتّيرداع ىشخب الو « حصانلا ةقثلا
 ءاشترالاو ناجتحالا يف ءاركنلا ةطخلا ىلع هسفت لمحبي نأ ىلإ فرصتملا وعدب

 ناك نإف « كلاهملا ”هدروت ةلاهج وأ « كلذ ىلإ هرطضت ةجاح امإ : نيرمأ دحأ

 «هتقافإو فافسالا ضرم نم ”هءرُب نوجارلا اجرو«هتقافةمدخلا ”قزر <دس ًاجاتحم

 ريصياام ةبقاع يف ركفي الو « هيلع مدقآ ام ىلع يلابي ال لهاجلاف ”الهاج ناك نإو
 هدبو ( #فعت الو ةفست ًادبأ هسفن تناك نيمسقلا نيذه عمج نمو ؛ هيلإ هرمأ

 « ”فعو هكزنت نم ”برتت الف « ”فخت الو لقثت هنأطوو « ”فكت الو ”فكتت

 كديزتس ( و «؟ ) امو « ”فسأو بسكملا ءىندب هسفنل ىضر نم « ىرثأ الو

 « دسافلا حالصإ ِق داهتجالاو ه ينأتلا نسح نم كدنع ام ىلع نينمؤملا ريمأ

 كلذ دعب لوقي نينمؤملا ريمأو « هتمعن لضف نم ةمدخلا قوقح اهل بجوت ام

 : برقألاو دعبألا ىلإ لصيو « برغملاو قرشملا يف 200دنع رثؤي تالوق

 3 « هنع » اهنم نسحأ.و ؛ لصألا يف !ذك )3

 ا ل



 «6«قافتالاو ظحلاب كلذ هل ايهت امنإ كلبق ةرازولا مسا هيلع عقو نم رثكأ نإ »

 اهنأل قاقحتساو باجيتساب الإ اهرمأ كب ©20قذعيو « كيلع اهمسإ عقوي ملو
 ىلا لوفكملاو « هلماح ىلإ ءبعلاو ؛ هلماع ىلإ حمرلا ةجاح كيلإ تجاتحا

 امهماقم كودعب نأ تدهتجاو ؛ كاوسل اهيلإ قيرطلا نع تجرفأ مكو « هلفاك

 «, كادعو كتدسح نيئمؤملا ريمأ يأر ليمجب تبكد هللاو « كادع امف هل ًارابكإ

 كتيافكب هعتمآ امك كئاقبب هعتميو « كالوو كدلق ام ىلع ةنوعملاب كالوتيو
 « كراثيإو كعانطصا ف لبق نم هل راخ امك كرازيتسا يف هل ريخبو « كئانغو

 ةليل ةرشع يتنثإل ةعمجلا موي بتتكو « هللا ةمحرو كيلع مالسلاو « همركو هنمب
 ٠ ةثامعيرأو ةرشع ىنامث ةنس ةححلا يذ نم تلخ

 - ا



 ةلودلا رصان دئاملا ةيالو

 ةثامعبرأو نيثالثو ثالث ةنس يف قشمدل نادمح نب نيسحلا نب نسحلا دمحم يبأ

 يربزدلا نيكتشونأ شويجلا ريمأ دعب

 دمحم وبأ نيدجملا وذ « اهفيسو « ةلودلا رصان « رفظملا ريمألا لصو

 نيثالثو ثالثةنس ةرخآلا ىدامجي آيلاو قشمد ىلإ؛نادمح نب نيسحلا نب نسحلا
 « هباقلاب ةيالولاب هلجس ءىرقو « هنم رثع سداسلا ءاعبرألا موي يف ةئامعبرأو
 بيقن ةلودلا رخفت فيرشلا هعم لصوو « هظفحو هللا ةملس » : هبف « هل ءاعدلاو

 يبأ نب نيسحلا نب نسحلا نب سابعلا نب نيسحلا نب ةزمح ىلعي وبأ نييبلاطلا
 « مالسلا هيلع قداصلا رفعج نب « ليعامسا نب ىلع نب دمحم نب ىلع نب نجلا

 « قشمدب هيلع ضبق نم رصم نم لصو نأ ىلإ ًايهان أرمآ ةيالولا يف ماقأف
 ( ظ ه؟ ) نيعبرأ ةنس بجر لهتسم ةعدجلا موي يف رصم ىلإ هعم هركيسو
 ٠ ةئامعبرأو

 ةوقفو « قحتللس نب ليثاكيم نب دمحم كبل رغط نيدلاو انندلا نكر ناطلسلا

 ناكرأ فعضو « لامعألا ىلع مهئاليتساو مهتلود ءادتباو « كارتألا ةكوش

 21١ ٠ اهئارمأو اهيمدقم لاوحأ بارطضاو ةيهبوبلا ةلودلا

 ةافوب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ةئامعبرأو نيرشعو عبس ةنس ٍفو

 ناتنثإ هرمعو « ةئامعبرأو نبرشعو عب ةنس نابعش نم فصنلا دحألا ةلمل ف

 57954551-٠1١١5 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك ظنا )١(
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 ' ةئامثالثو نيعستو سمخ ةنس ناضمر رهش يف ةرهاقلاب هدلومو « ةئس نوثالثو
 رصنب » همتاخ شقنو « مايآ ةسمخو رهشأ ةينامثو ةنس ةرشع سمخ همايآ ةدمو

 نسح « ةريسلا ليمج ناكو « « نسحلا وبأ مامإلا رصتني نئملاو دوجلا يذ

 « ةحارلاو ةعدلل ؛بحم « ةذللاب لغاشتم هنأ الإ « ةيعرلل ًافصنم « ةسايسلا

 «دانجألا ةسايسو لاومألا طظفحو « لامعلا رسدتو « لامعألا حالصإ 5 دمتعم

 ىلإ هنوكسل « يئارجرجلا دمحأ نب يلع مساقلا يبأ ريزولا ىلع دالبلا ةرامعو
 ٠ هتضهن و. هكانعب هتقثو « هتتافك

 « نينمؤملا ريمأ هللاب رصنتسم ا دعم ميمت وبأ هدلو هدعب رمألا ىلوت مث

 عيس ةئس نايعش يف هيبأ دعب هل ةعيبلا تذخأو « نارهشو نيئس عبس هرمعو

 « داوقلا رياكأو نادمح ينب نم نتفلا تراث همايأ فو « ةئامعبرأو نيرشعو

 تبرطضاو تاوقآلا تلقو ء راعسألا تيلغو « دانجألاو ةيركسعلا هوجوو

 « هرمأ فعضل هعلخ يف حملطو « هرصق يف رصتحو لامعألا تلتخاو « لاوحألا

 نم يلامجلا ردب شويجلا ريمأ ىعدتسا نأ ىلإ لاحلا هذه ىلع رمألا لزي ملو

 رييدتلاو ةرازولا ىلع ىلوتساف ةمئامعبرأو نيتسو سمخ ةنس يف رصم ىلإ اكع

 رومألا تدهمتو « داسفلا ىبلاطو ؛ دانجألاو نيمدقملا نم لتق نم لتقو « رصمب

 الإ رمأ الو يهن هل قبب ملو « رصقلا هللاب رصنتسملا مزلأو « ءامهدلا تنكسو

 بصتتاو شويجلا ريمأ يفوت نأ ىلإ كلذك لزي ملو « نيديعلا يف بوكرلا
 ,٠ 0(2هاشنهاش مساقلا وبأ لضفألا هدلو هناكم

 :ةفالخلاءافلاب .كفدهنأ امكةيمطافلا ةفالخلاب مكحتلاب درقني نآةلودلا رصان لواح )1(

 ء رصم ىلإ مودقلل نالسرآ بلأ يقوجلسلا ناطلسلا ىلإ ةوعدلا هجو اذهلو

 اهب تلحو مساوملا اهيف تءاس دق ريصم تناك هذه ةلودلا رصان ةلواحم لبقو

 :ةيمطافلا ةوعدلا ءافلا سنوت يف سيداب ني نعملا نلعأ امك + ةئبوألا عم ةعاجملا

 ةروقث قافخا هلك اذه ىلإ فاضي ٠ ميلسو لاله لئابق هدض ةرهاقلا تهجو !نهل

 ىلوتسا امدنع ىضوفلا ةدامل دح عضوو ٠ رومألا هذه تمسح دقو +« يريساسبلا

 ةفيلخلا ىلع مكحو 2 رومألا ديلاقم ىلع « لصألا ينمرأ وهو . يلامجلا ردب
 بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك قحالم يف يلامجلا ردب ةمجرت رظنا ٠ ةفالغلاو

 ٠ 799” -!ال4 21١١١ ةال : اضيأ رظناو ."-042 94!  : ةيبيلصلا

 أ هذ



 قشمدل يرصنتسملا يبلقصلا قراط دئاقلا ةيالو

 (و 29) ةئامعبرأو نيعبرأ ةنس يف

 ًايلاو « قشمد ىلإ يرصنتسملا قراط اهئمراصو ةلودلا ءاهب ريمألا لصو
 هتبالو لجس ءىرقو ةئامعبرأو نيعبرأ ةنس بجر لهتسم ةعمجلا موي يف اهيلع
 رصان ريمألا ىلع ضبقلا عقو هلوخد دنعو « « هظفحو هللا هملس » هل ءاعدلاو

 قراط ريمألا ملستو « رصم ىلإ ركيْثسو هركذ مدقملا يلاولا نادمح نب ةلودلا

 ء اهيف رمأب ةيالولا

 ةافوب « ةمامعيرأو نيثالثو تس ةنس ف رصم ةيحان نم رابخألا تدروو
 هراد يف « هللاب رصنتسملا ريزو 2)يئارجرجلا دمحأ نب ىلع مساقلا يبأ ريزولا

 رصنتسملا هيلعىلصو ءاقستسالا ةلعب ناضمر رهش نم سداسلا ءاعبرألا راهن رخآ
 رصن وبأ ريزولا هناكم دلكقو « ةرازولا راد رواجت راد يف نفدو « رصقلا يف هللاب

 .رهش نم رشع يداحلا ءاثالثلا موب ف هيلع علخو يحالفلا فسوب نب ةقدص

 مساقلا يبأ ريزولا بحاص يرابنالا نب ىلع يبأ ىلع ضيقو ؛ ةنسلا نم ناضمر
 ىضم امو « هنفدو اهيف هلتق ف ىعسو دونبلا ةنازخ ىلإ هلمحو « دمحأ نب ىلع

 ىلإ لمثحو « يحالفلا فسوي نب رصن يبأ ريزولا ىلع ضبقو « ليلقلا الإ
 لتثقو « ةئامعبرأو نيعبرأ ةنس مرحملا نم سماخلا نينثالا موب يف دونملا ةنازخ

 قحتلا قارعلا داوس يف ايارجرج ةسيرق نم لصألا يقارع يئارجرجلا ناك )١(

 هتييعت لجس صن اني .س دقو « ةرازولا .يلو ىتح فئاظولاب بلقتو + رصمب
 يهو «2 رهشأ ةينامثو ةنس رشع عبس ةرازولاب يئارجرجلا ثكمو « ةرازولاب

 : يملمافلا رصعلا يف ءارزولاو ةرازولا يرظنا ٠ هاوس اهب عيتمتي مل ةدم
 ٠ الوو امه

 سل 0



 نفد *هنأ ليقو « 2١7 يرابنألا نبا هيف لتق يذلا ناكملا يف نينثالا موي ةرحمس

 ٠ هربق يف همم
 يئارجرجلا دمحأ نب يلع ريزولا يخأ نبا تاكربلا وبأ ةرازولا ف رظنو

 ىدحإ ةنس لاوش نم فصنلا نينثالا موي ةليل ف كلذ دعب هيلع ضبثقو
 يبأ ةاضقلا يضاقل ةرازولا ترقتسا نأ ىلإ رومألا ترتفو ةئامعبرأو نيعبرأو

 نأب رصم نم رابخألا تدروو « يروزايلا نمحرلا دبع نب نسحلا دمحم
 نم عبارلا يف يروزايلا دمحم يبأ ةاضقلا يضاق هريزو ىلع علخت هللاب رصنتسملا

 اقاطو ًابصق ةلالغ تناك ةرخاف آعلخ « ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث ةنس ةدعقلا يذ

 بهذ نم بكرمب عئار سرف ىلع هلمحو ءآبصق ”ةمامعو ًاناسليطو ًايقيبد ًاصيمقو
 بهذ بكارمب ”الغبو آسرف نيرشعو ةسمخ هيدي نيب داقو « لاقثم فلأ هنزو
 علخو « هباقلأو هتوعن يف دازو « ًافانصأ ًابايث أطغس نوسمخ هعم لمحو « ةضخو *

 يبأ ةلودلا يلو ءاشناب ديلقتلا لجس هل بتثكو « مهب قيلت آعلخ هدالوآ ىلع
 ؛ هيآر دامحإو هئارطإو هظيرقتو هفصو ناسحإ يف غلابو « 9 ناريخ نب ىلع
 ةرضحب ءىرقو « هئابتحاو ةرازولل هئافطصا ( ظ ه» ) نم يأرلا هاضتقا امو

 ةلباقم ماركإلا اذه نإ ليقو هدانجأ هوجوو همدخو هداوق نيب هللاب رصنتسملا

 )١( هياحصأ نم ناكو , يئارجرجلا فلخ « يرابنألا يلع نب نسحلا يلع وبآ ,
 يرتستلا لهس يدوهيلا عم نواعتلاب رصنتسملا مأ نكل , هجهنم ىلع ريسلا دارآو
 ملست نيحو « ملساو ًايدوهي ناك يذلا يحالفلاب تءاجو هداعيا نم تنكمت

 يهت الو سمأ هل نكي مل ةرازولا ٠ يحالفلا سمآتو ء يرتستلا ديب ءيش لك ناك لب

 فرصي اهفيلح لعقل رصنتسملا مأ تمقتناو . هلايتغا ربدف يرتستلا ىلع
 دمحأ نب دمحم )يئارجرجلا هدعب ةرازولا ملتساو « هلتقو ةرازولا نع يحالفلا (

 لامعأ عم همايآ يف تارداصملا ترثكو « حجن دق همع ناك ثيح اذه قفخأو

 . ةنس لاوش فصتنم يف ةرازولا نع فرصق شعطبلا  55١ردصملا يظنا * ه

 الهك _ اطه5 : قباسلا «٠
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 ةياكتلاو « مهلف يف ةرثق ينب نم نيدسفملا برعلا ىلع ريبدتلا يف هنم ناك ام ىلع
 روكذملا لجسلا اذه ةخسنو « مهلمش تيتشتو مه”رش بابسآ مسحو « مهيف

 امك , ١96885 : ةرهاقلا * ط ٠ ةيرصنتسملا تالجسلا يف دري ملو لصألاب سيل )1

 يف يزيرقملا هل مجرتو اذه * 5-5228 : ةرازولا لان نم ىلإ ةراشالا يف دري مل

 ٠ ةرازولا هتيلوت لجس صن اهيف انل مدقي مل امنإ « ةلوطم ةمجرت ىفقملا

 5 وللا



 قشمدل يرصنتسملا قفر ةيالو

 ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحإ ةنس يف

 ايلاو « قشمد ىلإ يرصنتسملا قفر ءارمألا ريمأ ةلودلا ةدع ريمألا لصو

 يف ةئامعبرآو نيعبرأو ىدحإ ةنس مرحملا نم رشع يناثلا سيمخلا موي يف اهيلع
 ةيالولاب هلجس ءىرتقو « لاملاو ددعلا نم ةرفاو ةورثو « لاجرلا نم ةرفاو ةدع

 هلصو مث«درويو رومألا يف ردصيو هدقعبو لحب و؛ىهنبو اهيف رمأب ةدم اهب ماقأو
 ءاهنع هفرص نم ةيرصنتسملا ءارآلا هتضتقا رمأل بلح ىلإ هريسمب رصم نم رمألا

 سداسلا سيمخلا موي يف بلح ىلإ هجوتو اهنم راسف « ديؤملا ريمألل اهتيلوتو

 ٠ (10ةنسلا نم رفص نم

 سأر ىلع اهيلإ هجوت دقو « نييسادرملا نم اهعازتنال بلح ىلإ باهذلاب فلك )١(
 عقوو « ةلمحلا هذه تقفخأ دقو ركاسعلا نم فلآ / "١ر٠ / هماوق شيج

 رظنا ٠ هرسآ نم مايأ دعب تومي هتلعج ةفلاب حارجب هتباصا دعي رسألاب قفر

 ٠ 1517-151 : بلح ةراما ( ةيزيلكتالاب ) يباتك
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 مامالا ةدع ديّوملا ريمألا ةيالو

 قفر رمألا دعب ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحا ةنس يف

 وذ « ةلودلا نيعم « كلملا ىفطصم « مامإلا ةدع ديؤملا ريمألا لصو

 آيلاو قشمد ىلإ « حلفم نب نيسكح ةلودلا بضع ريمألا نب ةرديح « نيتساكرلا

 ةلودلا ديدس هعم لمحو ةئامعبرأو نيعبرأو ىدحإ ةنس بجر لهتسم يف اهيلع
 : ةيعمج ماشلا يف ارظان يكشاملا نسح نب نيسحلا دمحم وبأ نيتيافكلا وذ
 ملستف « « هظفحو هللا هملس » هل ءاعدلاو ةبالولأ روشنم ىرثقو « هجأرخو هب رح

 تماقتساو « ةالولا ةداع ىلع ىهنبو اهيف رمأب ةئامعبرأو نيتنثا ةنس يف ةيالولا

 « ةيعرلاو ةيركسعلا يف ةريسلا نسحأو هاوهبو هرثؤفيام ىلع ةيالولا رومآ هل
 ةنس ىلإ ةيالولا يف مايألا هيلع ترمتساو « هتلادإ تيضتراو « هتقيرط تدمحف

 ءاهنمثداوحلا هقايس تداعوءاهيلغ ليذملا اذه ىنب ىتلا ةئامعبرأو نيعبرأو نامث

 1 اهدعب ددحتو « اهيف ام داربإزو
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 ةئامعبرأو نيعبراو نامث ةنس

 ©37ةلصولا رمأ داقعناب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيف (و ه4 )
 ايندلا نكر ناطلسلا يخأ دواد كلما تن نيدو « هللا رمأب مثاقلا مامإلا نيب

 هيلع هللا ىضق املف « نيدلا ةريخذ هدلول ءالوأ دقعلا ناكو « كبلرغط نيدلاو
 نم نيقب عبسل ءاعبرألا موي يف هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا ىلإ دقعلا لقن « ةافولاب
 كلاثلايف دادغب ىلإ ”يرلا ةنيدم نم ةروكذملا تنبلا تاصوو « ةنسلا نم مرحملا
 ٠ ةنسلا نم لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 نب نيدلا ةريخذ نب هللا دبع هللاب يدتقملا مامإلا دلو ةنسلا هذه يفو
 ٠ ©9ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم يناثلا ءاعبرألا ةليل يف هللا رمأب مئاقلا

(0) 

(0 

 3 نوتاخ نالسرل » يكرتلا اهمساو كب يرفج ةنبا ةجيدخ نيب جاوزلا يأ

 ليصافت دروأ دقو * عم ١ 3١-.84 1١ / ه غ1 5171 3 مئاقلا ةفيلخلاو

 خيراوتلا نويع هياتك يف « يباصلا نسحملا نب لاله ني دمحم ةمعنلا سرغ كلذ

 ني .تياث هلاخ خيرات ىلع ليذ دق هوبأ ناكو « هيبأ خيرات ىلع هب ليذ يدلا

 يف درفم » باتك اهنم خيراتلا يف باتك نم شكأ بتك دق تباث ناك. ٠ نانس

 ليذ دق يسنالقلا نبا نإف حجرم وه امكو )» دحاو دلجم يف رصمو ماشلا رابخأ

 يسنالقلا نيا لعف امكو , نسحملا نب لاله هيلع ليذ امدعب. اذه تيباث باتك ىلع

 لفحالي انهو « ةمعئلا سرغ لعف كلدنك / ه 55/4 / ةنس ثداوحب هبءاتك أآدب نيح

 ماشلا قارعلا دعي ءاجو همامتها لج قارعلا ثداوح ىلوأ ةمعنلا سرغ نأ '

 , ايناث رصمبو الوأ ماشلاب متهي يسنالقلا نبا لباقملا يف دجنو ٠ ةريزجلاو
 « ضعبلا امهضعب ناممتي ءىباصلا لآ خيراتل ناليذ نآلا عنص هنأ اذه ةلصحمو
 ةمعنلا سرغ خيرات انلصي ملو ؛ اهل خرؤملا ةدملا لوط ثيح نم نافلتخي امنا

 طبسل نامزلا ةآرم باتك يف هلماكي رشابم ريغ لكشب انلصو امنإ , رشابم لكشب
 يسنالقلا نبا عم ةعبطملل هعفدأسو , يدل ققحم باتكلا اذهو « يزوجلا نبا

 ةنمم رابخآ يف جاوزلا ةثداح يزوجلا نبا طبس دروأ دقو ؛ ىلاعت للا ءاش نإ

 ٠ ه / ءغ |

 ٠ اله / ه عمال - ئ5ا/ نيب ام هتفالخ تناكو مئاقلا هدج دعب ةفالخلا يلو
 *«م٠ 5ك
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 دادتشاو « راعسألا ءالغو تاوقألا ةلقب رصم نم رابخألا تدرو اهيفو

 هب تباط ام هدوحوو توقلا نم رهظف « لينلا ةدايز ناوأ ىلإ كلذ يف رمألا

 ةفئامعبرأو نيعبرأو عست ةنس

 نم بلح ةعلق ةلودلا نيكم ريمألا ملستب رابخألا تدرو ةنسلا هذه يف
 ءاهنم ةدعقلا يذ نم نيقب ثالثل سيمخلا موب يف اهيف لصحو «75١2لودلا ”نعم

 ٠ رصم بحاص هللاب رصنتسملل اهيف بطخب نينس عبرأ ةدم اهب ماقأو

 ةئامعيرأو نيسمخ ةنس

 نب نسحلا دمحم وبأ نيدجملا وذ اهفيسو « ةلودلا رصان ريمألا لصو اهيف

 نينثإلا موب يف ىلوأ دعب ”ةيناث ”ةعفد « اهيلع آايلاو قشمد ىلإ نادمح نب نيسحلا

 درو نأ ىلإ ؛ اهلاومأ جرختسيو اهلاوحأ سوس ماقأو“ اهنم بحر نم فصنلا

 يف اهيلإ هتجوتف بلح ىلإ ركسعلا يف ريسملاب رصمب ةرضحلا نم رمألا هيلع
 ةئامعبرأو نيسمخو نيتنثا ةنس لوألا عيبر رهش نم رشع سداسلا ف ركسعلا

 نينثالا موي يف بلح رهاظب قديتنتفلا ةعقوب ةفورعملا ةروهشملا ةعقولا تقفناو
 برعلا عيمج نيبو « هركسعو روكذملا ةلودلا رصان نيب ةنسلا نم نايعش لهتسم

 اولوتساو ةلودلا رصان "2ركسع برعلا ترسكف ؛ مهيلإ مضنا نمو نييالكلا

 ءرصم ىلإ داعو /الولفم احورجم آمزهنم ةلودلا رصان تلفأو «مهيف اوكتو مهيلع

 * رصنتسملا مايأ رابكلا مارمألا دحأ « مهلم نب يلع نب نسحلا وه ةلودلا نيكم )0

 نع لامث لزانت ءاجو ٠ بلح ريمأ سادرم نب حلاص نب لامث وه ةلودلا نعمو

 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك ىظنا : يريساسبلا ةروث مانثأ بلح

 .٠ الالم 14" 2:2١"

 ٠ 151189 : ( ةيزيلكنالاب ) بلح ةراما يباتك ىظنا (9)
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 يبأ رفظملا ( ظ ه4 ) روهظ, قارعلا ةيحان نم ةرتاوتم رابخألا لزت ملو
 هرمأ ةسملغو هندع ةرثكو 6 هتكوش ةوقو (7١)1يريساسفلا نالسرأ ثراحلا

 ؛هياحصأو هتصاخ ناهتماو هباون رهقو « نينموثملا ريمأ هللا رمآب مئاقلا مامإلا ىلع

 « ةفالخلا مرح نم يناجلا ذخأي نأ ىلإ هرمأ ىضفأ ىتح هرش نم مهفوخو
 : هنع عفادب الو « هل عنامي الو « ءاشب ام لعفبو

 همحر ؛ ؟2يدادغبلا تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ بيطخلا حرش دقو

 نينمومللا ريمأ هللا رمأب مئاقلا رمأ لزي ملو : هيف لاق ام « دادغب لهأ رابخأ يف هللا

 ( ةئامعبرأو نيسمخ ةنس يف يريساسفلا نالسرأ هيلع ضبق نأ ىلإ آميقتسم

 هئارظت مدعل « هنأش لحفتساو ؛ ؟7هرمأ مظع كارتألا ناملغلا نم دحاو وهو

 دايعلا ىلع ىلوتسا هنأ الإ ؛ ةيرالسهفسألاو نيمدقملاو كارتألا ناملغلا نم

 رهقلاب رشنتاو « هرمأ ةبيهلاب عاشو « لاومألا ةيابج ف هدب دمو « لامعألاو

 لامعألا ربانم نم ريثك ىلع هل يع'دو مجعلاو برعلا ”هتبيهتو هركذ

 نوبسنيو « اسف اهيمست برعلاوسراقب ةدلباسب ىلإ بوسنم » «يكرتلا نالسرأ (1)
 اهيلإ نوبسنيو « ءافلاو ءابلا نيب اسب : نولوقي سراف لهأو ٠ يوسف اهيلإ
 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك يف هتروث يف تثحب ء ١" يريساسبلا

 هل ةعسوم ةمجرت 66!  151١5 : باتكلا اذه قحالم يف ترشنو 6 ١١5

 « ميدعلا نبال بلطلا ةينفب باتك نم اهتعزتنا

 ردع ةملسملا نبا ىيزولا ءاقدصأ نم ناك هنأ كلذ , هسمفن ىلع ةيشخ يريساسيلا

 خيرات باتك ريغ وه يسنالقلا نبا هيلإ راشأ يذلا باتكلاو , لوألا يريساسبلا

 قسشمد ٠ ط يرمعلا عايض مركأل 3 يدادغبلا بيطخلا دراوم لنا 0 دادغي

 بيطخلا ةيرباور هدي طخب انل ظفح ميدعلا نبا نأ لطظحلا نسحلو , 1" : | ا/هم

 ىظنا < يسنالقلا نيا صن طبضب تمق اهيلعو ٠ يريساسبلا ةروث نع يدادغبلا

 ٠ 75377181 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك
 فورعملا يكرتلا نالسرأ نأ كلذ يف ببسلا ناككو : ميدعلا نبا ةياور يف (5

 . هرمآ مظع دق ناك . يريساسبلاب

 دم 12#"



 «هنود آرمأ عطقي هللا رمأب مئاقلا نكي ملو « اهيحاونو زاوهألابو « «١!ةيقارعلا
 ٠ هيأرو هنذإ دعب الإ ابر ىضمي الو

 تاقث نم هيلإ كلذ ىهتناو «257هتين ثبخو «هتديقع ءوس هدنع ”حيص مث

 ىلع مزع دق طساوب هنأ هيلإ ىهنتاو « باتري الو مهلوق ف كشي ال كارتألا نم
 (©07بلاط ابآ كبلرعط ناطلسلا بتاكف «ةفيلخلا ىلع ضيقلاو « ةفالخلا راد بهن

 هثعبرو « يريساسفلا لاح ةروص هفرعي يرلا يحاونب وهو ليئاكيم نب دمحم
 « هعمط ديازت لبق ىجراخلا اذه رمأ كردُيو قارعلا ىلإ ©9 ودغلا ىلع
 ْ ٠ هبطخل لاضعإو

 فاجلاب ىهو 6 دادغب ف ةفالخلا راد دصقوطساو نم ىريساسفلا داعو

 ضقنفو اهقرحأو اهيهنو اهمحهف « قحسا رادب فورعملا عضوملا يف يبرغلا

 5 اهيف ام لك ىلع ىلوتساو « «*2اهتينبأ

 «,ةيرالسهفصالا نيمسملاكارتألا يسدقم نم هئارظن مدعل » :ميدعلا نبا ةياور يف )١(

 برمصلا ماومأ هتييهتو ء همسا راطو « هركذ رشتناو 2 داليلا ىلع ىلوتساو

 ها 46 ع* + ةيقارعلا .سانملا نم يثك ىلع هل يعدو « مجعلاو

 لماقسا يف ةيليعامسالا ةوعدلا ضارغأ ةمدخل ةيمطافلا ةفالخلا عم هفلاحت شإ (1؟)
 ش - ةيسابعلا ةفالخلا

 وه اممو ميدملا نبا ةياورا نم موق فيحصت وهو .؛ بل دمحم ايأ : لصألا يف (5)
 ضعي دوجو ىلإ ةراشالا انه ديفمو « كبلرغط لوح رداصملا نم ديدعلا يف تيثم

 . يسنالقلا نيا ةياوبرو ميدعلا نبا ةياور نيب قراونفلا

 ميدعلا نبا ىور امك وأ انتيثأ ام هباوص فيحصت وهو ءهدوعلا : لصألا ف ()

 ٠ دعب دادقب ءاج نكي مل كبلرغط نأ كلذ « قارعلا ىلإ ريسملا ىلع هضهنتسي »

 مل يريساسبلاف ٠ ةياورلا يف بارطضا ىلع لديو , لخادت هيفو لصألا يف اذنك (4)
 راد يه لي ,٠ صنلا يف ددحملا ناكملا يف تسيل ةفالخلا رادو « دادفغب ىلإ دعي

 ميدعلا نبا ةياورو « تاونس ثالث يلاوح دعب تبهن ةفالخلا رادو ؛يريساسبلا

 اوداعو ء يريساسيلا عم ناك نم شكآ ضئفناو » : اهصنو ةيباورلا هذه نم حصأ

 بناجلاب يهو , يريساسبلا راد اودصق نأ ىلع مهيأر عمجأ مث « دادغب ىلإ
 اهوقرحأف ٠ يرهاطلا ميرحلا برقي « حلاص بردي فورعملا عضوملا يف * يبرفلا
 .» ( اهتينبآ اومدهو
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 نيعبرأو عبس ةنس ناضمر رهش يف دادغب ىلا كيلرغط ناطلسلا لصوو

 ىلع كيلرغط لوصو فرع نيح ةبحرلا ىلإ يريساسفلا هجوتو ةئامعبرأو

 « هتعاط يف هنوك هل ركذي « رصم بحاص هللا رمأب رصنتسملا بتاكو « تارفلا

 ىلع رداق هنأو « قارعلا يف هل ةوعدلا ةماقإ ىلع همزعو « هتالاوم يف هصالخاو

 ٠ ةبحرلا ةيالوب هل بتكو « لاومألاب هدعاسو هدحناف « هنع زجاع ريغو كلذ

 «لصوملا ةيحان ىلإ اهنم راسو«”ةلماك ”ةنس دادغس كيلرغط ناطلسلا ماقأو

 ىلإ داع مث « ةهرب ماقأف دادغب ىلإ ( و هه ) اهنم داعو « راجنس لهأب مقوأو

 كلذو لاني ميهاربا هوخأ هعمو 21١ نيبيصت نيبيصن ىلإ اهجوتم اهنم جرخو « لصوملا

 فلتخ ميهاربا هيخأو كبلرغط ناطلسلا نيب ثدحو « ةئامعبرأو نيسمخ ةنس يف

 يريساسملا ناك دقو « يرلا ةيحان دصقو « ميظع شيجب هنع هلاصفتا بجوأ

 هعمطيو « هيخأل نايصعلا ىلع هثعبي كبلرغط ناطلسلا اخأ لاني ميهاربا بتاك

 : هنم دشلاو ةدفارملاو ةرزاؤإلاو « هيلع ةدضاعملا هدعبو « هب درفتلاو « كلملا يف

 تقرفتف « هئارو نم هركاسع كرتو. « !دجنم ©0هيخآ رثأ ف كلرغط راسو
 اولصو نوتاخ هتجوزو ناورشونأ هبيبرو ير”دتنثكلا كلملا ديمع هريزو نأ ريغ

 تلصتاو « ةئامعبرأو نيسمخ ةنس لاوش يف ركسعلا نم مهعم يقب نم يف دادغب

 نوتاخ ىلعاذب ربخلا دروو «ناذمه ةيحانب ميهاربا هيخأو كبل رغط ءاقلب رابخألا
 كلذ دنعف « ناذمه ف هرصحو هيلع رهظتسا ميهاريا نأو « ريزولاو اهدلوو

 برطضا كاذب ربخلا عاش نيحف « ناطلسلا داجنإل ناذمه ىلإ ريسملا ىلع اومزع

 ٠ ةيكرت يف ًايلاح ركب رايد يه )١(
 نم بقل » [ وغبيلا ] وهو « ىغبيلا » دهع يلو « لاين وأ لاينا » ةملك ىنعم ()

 ,« ناقاغلا وهو كرتلل « مظعألا كلملا وه ناغلاو » نيتجرسب ناقاغلا دعب ناك

 نم . كبلرغطل خأ وهو ., لاني ميهاربا ناك اذه ىلعف ءزنلا ميعز وه وغبيلاو

 - 114115 #8 ءةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك رظنا ٠ ةنطلسلا

 قشمد مرات ١٠1م ا 4١ه



 بارتقاب فيجارألا ترثكو « اهب نم فاخو « ًاديدش ًايارطضإ دادغي رمأ

 ٠ يريساسفلا نالسرأ

 تمهو « هيلع كلذ نوتاخ تركناف ريسملا نع ريزولا ير”دثنثكلا فقوتو
 « كبلرغط ناطلسلل داجنالاو ريسملا نع امهفتقوتل اهنبا فقوتو هب عاقيالاب
 (7١امهرود تبهنتاو امهئارونم روسحلا اعطقو هدادغب نم يبرغلا فاجلل اضهنف

 ةعتمألاو لاومألا نم اهيف ام ىلع ”زثعلا نم نوتاخلا عم ناك نم ىلوتساو

 هجوتو « ناذمه ةيحان ىلإ ركسعلا يف نوتاخ تهجوتو « حالسلاو ثاثألاو

 ٠ زاوهألا قيرط ىلع ير'دشكلا ريزولا

 نالسرأ نأب ربخلا درو ةدعقلا يذ نم سداسلا ةعمجلا موي ناك املف

 ملف « روصنملا عماجب ةعمجلا ةالص ىلإ سانلا ىعسو « راينألاب يريساسفلا
 ركسعلا ىأر هنأ سانلا ملعأو « اهنم لزنو « ةرانملا يف نذؤملا نذأو مامإلا رضحب

 عماجلا باوبأ ىلإ ؟0تردايف قيقرلا راد عراش ءازاب يريساسفلا ركسع

 اذه يف اولص ثيحب « سانلا نونكسي يريساسفلا باحصأ نم آموق تدهاشو

 هيلات تبسلا موب فو « ةبطخ ريغ نم آعبرأ رهظلا روصنملا عماج ف مويلا ناكملا
 لخد ( ظ هه ) دحالا موي ةودغ يفو « يريساسفلا ركسع نم رفن لصو

 ءىطاش ىلع هبراضم برضف « ؟'7ةيرصملا تابارلا هعمو دادغب يريساسفلا

 ةرفاضم ىلع يبرغلا بئاجلا لهأ نم ماوعلاو خركلا لهآ عمتجاو ؛ ةلجد
 «ةفالخلا راد بهن يف مهعمطأو داسفلا لهأو راكيعلا عمج دق ناكو « يريساسفلا

 ضبقلاب نوتاخ تمهف « ريسملا ىلع يردنكلا مزع لطيف »> : ميدعلا نبا ةياور ف )١(

 بناجلا ىلإ ارفق , اهجوز داجتا ىلع اهتدعاسم امهكرتل اهنيا ىلعو هيلع
 * « امهراد تيهتتاو ٠ امهءارو رسجلا اهطقو 2 دادغي نم يبرغلا

 ٠ نيخلا قايس نمو ميدعلا نبا ةياور نم ميوقتلاو « اوردابق » لصألا يف (؟)

 نأب املع ميدعلا نبا ةياور نم هانتبثأ ام هباوص أطخ وهو « دوسلا » لصألا يف (9)

 ٠ ةعيشلا بازحأ ةيقيو. ةيليعامسالا راعش ضايبلاو سابعلا ينب راعش داوسلا

 ا اآة5اد



 تزعو رعسلا ءالغو « بدجلا مهيلع ىلاوت دق ؛ دهجو ”رض يف كاذ ذإ سانلاو

 ف نيقيرفلا نس لصتم موب لك يف لاتقلاو 4 هناكمب يريساسملا ماقأو تاوقألا

 ٠ ةلجادب نفسلا

 ءانب يف عرشو ٠ © لمعلا ريخ ىلع يح » ناذألا يف ديزو « روصنملا عماجب رينملا

 مود رضحو ًامانأ ةبراحملا نع سانلا "فكو (2فاطلا باب دقعد رسحلا

 « ةنيدملا راوسأ نمو « اهنم ثعشت ام مرو « هراد لوح هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا

 بناجلا لهأ يريساسفلا دشح ةدعقلا يذ نم اتيقب نيتليلل دحألا موي ناك املف

 نيب برحلا تبشنو ةفيلخلا ةيراحم ىلإ مهب ضهنو « ؟”خركلاو يبرغلا

 ٠ ريثكلا قلخلا امهنم لتقو « نيموي نيقيرفلا

 «ةفيلخلا مئاقلا راد ةيحان ىلإ يريساسملا فحزف « ةجحلا ىذ لاله لهأو

 راد باهتتال سانلا سعو هيلي امو ىّتلعم رهش قاوسألا نم رانلا مرضأف

 نب شيرق ىلا ةفيلخلا ذّفتو « آمظعو ”ةرثك ىصحي ال ام اهنم بهثنف « ةفيلخلا

 © ةسفن ف ةفيلخلل مذأف « يىريسانسفلا رهاظ دق ناكو « (؟0ىليقعلا ناردب

 رادلا نم ةفيلخلا جرخو « تاعفد ضرألا ليقف « ليقع ينب ريمأ شرق هيقلو

 هسأر ىلعو « ةقطنمو فيسو دوسأ ءابق هيلعو ءادوس ةبار هيدب نيبو « ًايكار

 )١( ةدعقلا يذ نم رقع ثلاثلا ةعمجلا » : ميدعلا نبا ةياوريف « ٠

 بايب هدقعف . رسجلا حالصا يف يريساسبلا عرشو » : ميددعلا نبا ةياور يف (؟)

 «٠ « سهازلاب هلزنأآو هيلع هركسع .سعو « قاطلا

 « ًاصوصخ خركلا لهأو م ًامومع يبرغلا بناجلا لهآ » : ميدعلا نبا ةياور يف (5)

 ٠ ةعيشلا نم اوناك خركلا لهأ لج نأ كلذ

 ةياور نم انتبثأ ام هباوص ٠ فيحصت وهو « يبلقملا رددب نب سنؤؤم : لصألا يق ع

 ةلودلا خيراتو يرساسبلا ةروث لوح رداصملا يف فورعم وه اممو ميدعلا نبا

 ٠ لصوملاب ةيليقعلا
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 هل برضو « هبدب, نيبو هضارعأ 21)] يف ] كارتألاو ةوسنلق اهتحت ةمامع

 ٠ ”همدخ هب قدحأو اهلخدف ىبرغلا بناحلا يف ةةميخ شيرق

 هدبو يريساسملا ةملسملا نب مساقلا ابأ ءاسؤرلا سيئر ريزولا ىشامو

 ءهعم ةعامجو « ىناعمادلا ةاضقلا ىضاق ىلع ضيقو « هّمكو هدب ىلع ”ةضباق

 ةعمجلا موي ناك املق « يضاقلاو ريزولا دكبقو « يرهاطلا ميرحلا ىلإ اولمحو

 سايعلا ىنبل ةوعدلا تعطقنا مويلا اذه فو « رصم بحاص رصنتسملل عماوجلا

 ءدادغب ىف

 جرخ“أ ةفرع موي وهو « ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا ( و ه1 ) ناك املو

 اهنمو رابنألا ىلا لمحو « هيف ناك يذلا عضوملا نم هللا رمأب ممئاقلا ةفيلخلا
 ريمألا ةثيدحلا بحاص ناكو « كانه سيحف « تارفلا ىلع ةناع ةثيدح ىلإ

 ٠ ةقيرطلا نسح ناكو ؛ هسفنب اهيف ةفيلخلا ةمدخل يلوتملا وه ش راهم

 ريزو ءاسؤرلا سيئر ريزولا رهنش ةخحلا يذ نم نينثإلا موي ناك الو
 29[ ايح ] بلثص مث « يبرغلا بناجلا لاحم يف هب فيطو « لمج ىلع ةفيلخلا

 ىلع «0[ قلعو ] ديدح نم نابالثك هيكف ىلع لعجو ناسارخو قاطلا بايب
 ررثق لابي يناغمادلا ىضاقلا قلطأو « رصعلا ةالص دعب هللا همحر تامف ؛ عذج

 ءهيلع

 ٠ ميدعلا نيا ةياور نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 نبا.ةياور ىلع أدامتعا انتيثأ ام هياوص أطخ وهو « رشع عبارلا » لصألا يف (7)

 ٠ ىلاتلا عطقملا لوأ يف ىبخلا قايس ىلعو « ميدعلا
 دامتعا مت كلذل , حوضو مدع هيفو « تارفلا يف ةثيدحلا ىلإ » : لصألا يف (5

 - ميدعلا نبا ةياور
 ٠ ميدعلا نبا ةياور نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ (5)
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 ةنس رفص نم فصنلا موي تجرخ مف : هللا همحر بيطخلا ركب وبأ لاق

 ىلإ ةثيدحلاب هسبحم يف ةفيلخلا لزب ملو « دادغب نم ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ
 ميهاربا هيخأب رفظ نأ دعب دادُب ىلإ يرلا ةيحان نم كبلرغط ناطلسلا داع نأ
 00 هتداعاو ] ةفيلخلا قالطاب ًاشيرق ريمألا بتاك مئ ؛ هلتقو هرسكو لاش

 ٠ هراد ىلإ

 «قارعلا ةيحان ىلإ هجوتم كبل رغط نأ هغلب ال كلذ ىلع مزع يريساسفلا نأ ركذو

 « كلذ ىلع ؟9©فسوب نب دمحم نب كلملا دبع روصنم ابأ يريساسفلا علطأو

 يريساسفلل ةفيلخلا نمضي نأ طرشو « هيف ةفيلخلا نيبو هنيب ريفسلا هلعجو

 ٠ هتهجو نع كبل رغط فرص

 هجرخأف « هسبحم نم هجارخإو ةفيلخلا رمأ يف ًاشراهم كبل رغط بتاكو
 كيلرغط نأ هغلب دقو « همع ينب نم رمت يف تيركت هب دصقو « تارفلا هب ربعو

 ًاعجار داعف « دادغبب لصح دق كبلرغط نأ فرع قيرطلا عطق املف روز رهشب
 لاحلا يف براضم كيلرغط هتجوو « كانه ةفيلخلا ماقأف ؛ ناورهنلا لصو ىتح

 ضهنو ؛هراد يف ةفيلخلا لصحو « هسفنب هيقلتل جرخ مث « ةفيلخلا مسرب ًاشورفو

 هرفظأ نأ ىلإ هبراحف « تارفلا يقسب وهو يريساسفلا وحن ركسع يف كبلرغط'

 راد ءازإب قثلتعو « اهيف هب فيطو « دادغب ىلإ هسأر لمحو هلتقو « هب هللا
 ٠ ©9ةفالخلا

 )١( ميدعلا نبا ةياور نم نيترصاحلا ام فيضأ -

 كبلرفط نيبو هنيب يفسلا لعجو « قارعلا ةيحان ىلإ « هراد ىلإ » : لصألا يف )غ2(

 «٠ ةفيلخلا نمضي نأ طرشو , فسوي نب دمحم نب كلملا دبع روصنم ابآ كلذ يف

 ىدحا ةنس ةجحلا يذ نم رشع سماخلا مويلا يف » هتياور يف ميدعلا نبا داز (5)
 * (« نيسمخو
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 ةثامعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس

 رمأب مئاقلا ةفيلخلا دوعو « يريساسفلا نالسرأ كاله ناك ةنسلا هذه يف
 ٠ هرمأ نم هحرش مدقت ام ىلع هراد ىلإ نينماؤملا ريمأ هللا

 باب ىلع « لاني ميهاربإ هيخأب كبلرغط ناطلسلا رقظ ناك آضيأ اهيفو
 ٠ ناذمه

 ةئامعبرآو نيسمخو نيتنثا ةنس

 «نيتسائرلا وذ « كلملا ماوق « ةلودلا مامت مدقملا ريمألا لصو اهيف ( ظ ه5)

 لصو نأ ىلإ اهيلع لاو ريغ اهيف يقبو « قشمد ىلإ يرصنتسملا نيكتكيتس
 يذ نم يناثلا ءاعبرألا موي يف رصم نم يبلقصلا رهوج ةلودلا قفوم دئاقلا
 قشمدل ةيالولا لجسو علخلا هعمو « ةئامعبرأو نيسمخنو نيتنثا ةنس ةجحلا
 لاومألا ظفحو « لامعألا ف رظانلاو « « هقفوو هللا هملس » : هل ءاعدلاو هباقلا

 نيتكبس هيلع ناك ام ىلع « ىكشاملا نسح نب دمحم هللا دبع وبأ ةلودلا ديدس

 نيرشعلاو ثلاثلا نينثالا ةليل يف اهب ىفوت نأ ىلإ قشمد ىلع آيلاو 290] ماقأق ]
 روهش ةئالث هتالو تناكف « ةئامعيرأو نيسمخو ثالث ةنس لوألا عبر رهش نم

 ٠ موب رشع ةعبسو

 سادرم نب حلاص نب ةلودلا لبش نب دومحم ريمألا لزن ةنسلا هذه قو

 نب عينم هعمو « اهكشلمت يف آعماطو « اهيلع ًاقيضمو « اهل آرصاحم بلح ىلع
 « ”بلط رسيت الو ”برأ اهيف هل لهستن ملف ةدم اهيلع ماقأف , ؟9ةلودلا فيس

 ءالسارمو اهلهأل ًآقياضمو اهل ”الزانم داعو عمجو ةدم دعب دشح مث « اهنع لحرف

 اهملستف « اهبطخ رسيتو « اهرمأ لهست نأ ىلإ مهنم تالسارملا ترركتو « مهل

 ٠ ام طقس كانه نأ ثيح « قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 787/١ 785 ٠ : بلحلا ةدبز رظنا * بالك ءارمأ رابك نم دلقم نب عينم- (؟)
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 فرع نأ ىلإ ةعلقلا قياضو « ةرخآلا 222ىدامج لمتسم نينثالا مود يف

 جرخف « اهداجنإل ةيرصملا ركاسعلا يف نادمح نب ةلودلا رصان ريمألا لوصو

 ةمقو تقفتاو ©7ةلودلا رصان ركسعب بلح بهنو نيتنثا ةنس بجر يف اهنم

 ©"””الوذخم ًامزهنم رصم ىلإ هدوعو ةلودلا رصان لالفتاو « ةروهشملا قدينتفلا

 ماقتساو «؟2ةلودلا زعم همع لبقأو « اهب لصحو بلح ىلإ هعمجب ذومحم دامف

 ءاهيق هرمأ

 ملو « ةبحرلا ةنيدم هدشحو هعمج نميف ةيطع ريمألا دصق ةئسلا هذه فو

 « اهيف رمألا لهست نأ ىلإ مهل ”السارمو اهلهأل ًاقباضمو اهيلع ”الزان لزي

 + ةنسلا نم رفص يف اهب لصحو « هيلإ تمّلسو

 ىلع أدامتعا انتبثآ ام هباوص فيحصت وهو (« ىدامج نم نينثالا موي » لصآلايف )١(

 بلح ةراما : يباتك اضيأ سظنا - 875/١ : ميدعلا نبال بلحلا ةدبز 0

 * 1006-1025 : ( ةيزيلكتالاب )

 رداصمو ميدعلا نبال بلحلا ةدبز يف ءاجو ٠ سبللا نم ءيش ةياورلا هذه يف (؟)

 2 مهلم نبا ةلودلا نيكم اهتعلق يف رصاحو بلح ةنيدم لخدأ دومحم نأ ىرخأ

 ةلودلا نيكم لزنف « ةنيدملا نم دومحم بحسن ةلودلا رصان شيج لوصو ىدلو

 : هل ليقف اهبهن دارآو بلح ىلإ ةلودلا رصان لصوو , اهويهتف اهيلإ هياحصأو

 « ةدئاف الب مسالا "الإ كباحصألو كلقبي ملو كوقبس دق ةلودلا نيكم باحصأ »

 تثدح كانهو « ناطلسلا لت ثيح ثيح قدينفلا وحن بحسناو . بهنلا نع عنتمأف

 81-٠150 : بلح ةراما ٠ 00 بلحلا ةديز رظنا ٠ قدينفلا ةكرعم

 | هحارس قلطأ ثيح 207 ةنس ىتح أريسآ لظو دومحم رسأ يف ةلودلا رصان عقو .(9؟)

 ٠ حلاص نب لامث

 , ريغلا يف طقس ثودحب يحوي اطخ اذهو « ةلودلا نعم همع لتقو » : لصألا يف 60

 ناك لي دومحمل اهطوقس ءانثأ بلحب نكي مل حلاص نب لامث ةلودلا زعم نأ كلذ

 اهيلإ لبقأف , بلح مكح هيلإ ضوقو رصنتسملا هفرص كانه نمو « رصم يف

 للك بلحلا ةدبز رظنا , دومحم هيخأ نبا نم اهعازتنا عاطتساو

 - 05١531١-517) : بلح ةراما

 سها



 ةئامعبراو نيسمخو ثالث ةنس

 أيلاو « قشمد ىلإ يكانجبلا نبا ةلودلا ماسح ريمألا لصو ةنسلا هذه يف

 « ةزملا يف لزنو « اهنم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي يف اهيلع
 بلح وحن هكحوتو ةيالولا نع فرصناق « هلزعب باتكلا دروو « ةدم ماقأو

 ٠ ةنسسلا نم ناضمر رهش يف

 نب(و هاب ) ؟17ةلودلا رصان ةلودلاو نيدلا ةدشع كلذ دعب لصو مث

 ٠ ىهنو اهيف رمأو هتنالو لجس ءىرثقو اهب لصحر

 نباو بلح بحاص ةلوسدلا زعم نيب ةعداوملاو حلصلا رقتسا ةنسلا هذه فو

 ٠ ةلودلا لبش نب دومحم هيخأ

 ٠ اهنم مرحملا يف الوسر ةينيطنطسقلا ىلإ بلح

 يذ نم نيقب عبسل ةعمجلا موي ف بلحب ةلودلا زعم ريمألا يفوت اهيفو
 ٠ (9ةيطع هوخأ اهكلمو « ةعلقلاب دحسملا يف نف*دو « ةدعقلا

 ةلودلا بضع نب ةرديح ةلودلا زتعم ديؤملا ريمألا لصو ةنسلا هذه ٍفو

 نم رشع نماثلا نينثإلا موب يف « ىلوأ دعب ”ةيناث ”ةعفد اهيلع ًايلاو قشمد ىلإ

 نبا ةلودلا ةدع راسا مويلا اذه فو ةزملا ضرأ يف لزنو « اهنم ةدعقلا يذ

 ءاقأ ام ةبالولا يف اهب ديؤثلا ماقأو « رصم ىلإ ًاقرصنم ةيالولا نع نادمح

 ٠ ةلامعبرأو, نيسمخو سمخ' ةنس رخآلا عيبر رهش يف ”الوزعم اهنع فرصناو

 780/١ : بلحلا ةديز ىظنا . ةدايز نباو , ةلودلا رصان نبا : لصألا يف )1١(

 «٠ "مذ

 : بلحلا ةديز ظنا ' صن نب دومحم هيخأ نيا هنم اهعزتناو « اهب همكح للعي م 0

 .)لول54/0

  !ها# ل



 ةثامعبرأو نيسمخو عبرأ ةنس

 مامالا لبق نم « اكع رغثو ةيربط ةلودلا نيكم ريمألا دلثق اهنم مرحملا يف

 يضاقلا فوت اهيفو « ةرازف ينبو ميلثس ينب ةعامج ىلع رمأو هللاب رصنتسملا

 ينيسحلا نسحلا نب سابعلا نب ميهاربا نيسحلا وبأ ةلودلا صختسم فيرشلا

 ٠ هللا همحر نابعش نم نيرشعلاو عساتلا تبسلا موب قشمدب

 (١)دلو مايقو كبلرغط ناطلسلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رابخألات درو اهيفو
 ٠ ؟7يرلا ةنيدم يف هدعب ةكلمملا يف نالسرأ بلأ [ هبخأ]

 . هيخأ نبا ناك نالسرا بلأو , بجني مل كبلرغطف ء أطخ وهوهدلو لصألا يف )1(

 3 0 : ميش بي رات ىلإ لخادم ىباتك نظنا 3 لاني : نبا ةروث قحس ىلع هدعاس يذلا وهو
 85!١ ٠ : ةيبيلصلا بورىحلا

 ٠ ةيلاحلا نارهلم ةنيدم برق (1)

 هس #16 د ذ



 ةئامعبرأو نيسمخو سمخ ةنس

 قشمدل ردي شويجلا ريمأ ةيالو اهيفو

 «مامالا ةدع , كلملا فرش شويجلا مدقم « رفظملا ءارمألا جات ريمآلا لصو
 نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرألا موي, يف اهيلع ًآيلاو قشمد ىلإ ردب « ةلودلا' ةقث
 ةفقث يضاقلا فيرشلا هعمو « ةزملا ضرأب لزنو « ةنسلا نم رخآلا عبير رهش
 لامعألا ف ًارظان يديزلا ينسحلا ديز نب ىيح» نسحلا وبأ نيلالجلا وذ ةلودلا

 هرمأ نم ثدح مث ءاهيف ًايهانو ارمآو اهل آربدم ةدم اهب ماقأو «لاومألا تاقفتو
 تابراحم امهنبب تعقوو « اهتيعرو اهتيركسع نيبو هنيب يراجلا فلخلاو اهب
 هسفن ىلع فاخو ( ظ هال ) مهعم تابثلاو « مهنيب ماقملا نع هزجع اهعم "فرع

 بجر نم تلخ ةليل ةرشع عبرال ءاثالثلا ةليل ف اهنم براهلاك اهنع راسف « مهنم

 « بلح ىلع حلاص نب ةلودلا لبش نب دومحم ريمألا لزن ةنسلا هذه قو
 رجحب لماك نب عينم لتكقو « نابعش نم فصنلا يف « اهيف ةيطع همع رصحو
 . اهنع لحرف اهنم برأ هل لهست الو « اهيف هضرغ نم .ركمتنا ملو ؛ قينجتملا
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 ةئامعبرأو نيسمخو تس ةنس

 وزنم نب ةرديح ريمألا ةيالو اهيفو

 اهتتالول بدن « ابراه قشمد ةيالو نع ردب شوبجلا ريمأ فرصنا ا

 اميلإ لصوو « اهيلع آيلاو ؛ نامعنلا نب وزنم نب. ةرديح ةلودلاا نصح ريمألا

 نم هلاثمأ ةداع ىلع ىهنو رمأو « اهب ماقأو « ةنسلا نم ناضمر رهش يف

 ءامل ةالولا

 «يرصنتسملا ير*د ةلودلا باهشب اهنع هفرصيرصنتسملا يأرلا ىضتقا مث

 ٠ اهيف ةنالولا ىلوتو اهيلإ لصوو

 آقياضُم بلح ىلإ حلاص نب ةلودلا لبش نب دومحم داع ةنسلا هذه ٍفو
 املف هيلع هدجنأف « يكرتلا ناخ نبا ريمألاب 2١0 رصتساف « همع ةيطعلو اهل

 : ناخ نبا ريمألا نم ةيطع فاخ مث امزهنم اهنع لحر ؛ هلوصوب ؟”سحأ
 ىلإ ذقتأو « آمزهنم ُناخ نبا لحرو « هوبهلف هركسع سهنب بلح ثادحأ رمأت

 داعو « سلبارط ىلإ هعم هجوتو « هيلع ةدعاسملا نم هبلإ رذتعي دومحم ريمألا

 ٠ ةنسلا هذه ف اهرصحل بلح ىلإ هعم

 يف ًايلاو قشمد ىلإ يرصنتسملا ير“د ةلودلا باهش ريمألا لصو اهيفو
 فرصناف « هفرص يف يأرلا ددجت مث « ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم ريخألا رشعلا

 ىلإ ايهانو ارمآ اهب ماقأو « هيلع درو اهل هتيالو لجس نأل ةلمرلا ىلإ هجوتو
 نم ةيلاخ قشمد تماقآو ةمئامعبرأو نيتس ةنس رخآلا عيبر رهش يف اهب لتق نأ
 ةنس يف *ةيناث ”ةعفد اهيلع آيلاو ردب شويجلا ريمآ اهيلإ لصو نأ ىلإ ةالولا
 ٠ ةلامعبرأو نيسمخو نامث

 يف لخدتيو بلح ىلإ لخدي ينامكرت ميعز لوأ ناخ نبا ناكو + ةيطع يآ )١(
 ىلإ لخدم يباتك رظنا ٠ جئاتنلا نطخأ هنع مجن امم ٠ لاعف لكشب اهرومأ
 ٠ 11001178 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات

 ) )1١رصت نب دومحم «

 هد 166ه ا



 ةفامعبرأآو نيسمخو عبس ةنس

 بلح ىلع حلاص نب ةلودلا ليش نب دومحم ريمألا لزن ةنسلا هذه يف

 رهش فاصنتا ىلإ اهيلع ماقأو 6 يك رتلا ناخ نبا ريمألا هعمو « ةعفد ثلاث

 " املف « اهكلمو « اهرمأ لهست نأ ىلإ اهل ( و هه ) آقياضم لزي ملو « ناضمر

 ثادحأ نم اقافشا اهلخدي ملو « قارعلا وحن هركسعب ناخ نبا هقرافاهب لصح

 ءهباحصأل بهنلاو « هيلع مايقلا نم ةبونلا كلت يف هولعف امل « بلح

 هد ١ت" اس



 ةئامعبرأو نيسمخو نامث ةنس

 ةيناثلا ردي شويجلا ريمأ ةيالو اهيفو

 ىلعو « ”ةيناث آيلاو قشمد ىلإ ردب مالسإلا فيس شويجلا ريمأ لصو
 ديدحلا باب جرم يف لزنو اهنم نابعش نم سداسلا دحألا موي يف هرسأب ماشلا
 ةنتفلا تكرحت نأ ىلإ هيف ماقأو رصقلا لخدف « نالقسعب هدلو لتق هغلبو « ًامايأ

 « هبحاص نم مهنم لك شاحيتساو « اهلهأو قشمد ةيركسع نيبو هنيب ةرئاثلا
 نم نيرشعلاو عساتلا ةعمجلا موي يف مهنيب برحلا تبشتو « رصقلا نم جرخف
 كلت ف هضعب برخ“*أ رصقلا ناك دقو ةئامعبرأو نيتس ةئس ىلوألا ىدامح

 « ةبونلا هذه ف كلذ دعب داع املف « هيف ناك ام بهتو « ىلوألا ةثداحلا ةبونلا

 يف مدقلا دجسم ىلع لزنو « فئاوطلا رئاسو برعلا نم ةمجلا ركاسعلا هعمو

 ةيركسعلا نم دلبلا يف نم جرخف : اهنع هليحر قفتاو « نيتس ةنس ناضمر
 هلمش ثيحب هباثخأ اوضقتو هنم الاس ناك ام اوقرحأف رصقلا ىلإ ثادحألاو

 ٠ هتاهج لك نم بارخلا

 ينب ءاسن حلاص نب ةلودلا ليش نب دومحم ريمدلا ىداف ةنسلا هذه ٍفو

 ٠ بلح ف اولصح

 ةثامعيرأو نيسمخو عست ةنس

 مهسبكو « ديعصلا ف ديبعلا عامتجاب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو اهيف

 ةعمتجملا برعلا لالفتاو ؛« نادمح نب نسحلا ىلع ىبأ ةلودلا رصان ريمألا ركسع
 مث « هيلع اولوتساو « هوبهن هركسع نم بناج ىلع ديبعلا راهظتساو « هعم

 ٠ مهنم ”ةعامج لتقو « هيلع ةدايزو مهل ذخأ ام اوداعتساو مهيلع اوداع

 ءامهليبس ىلخو « دونبلا ةنازخ نم امهقلطأف حارج نب ىلع نب مزاحو « حارج
 ء(طظهم)



 ةئامعبرأو ناتس ةنس

 قشمدل ناغطزرابريمألا ةيالو اهيفو

 ءاهنم نابعش يف اهيلع آيلاو قشمد ىلإ ناغطزراب ةلودلا بطق ريمألا لصو

 | « نيسحلا ىبأ ةلودلا صختسم نب ةرديح رهاط وبأ ديسلا فيرشلا هعم لصوو

 فيرشلا هعمو اهنم جرخ مث ةدلم ماقأو 000 ,ةيقعل أ راد ف ةلودلا بطق لزنو

 ٠ ةئامعبرأو نيتسو ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش ف روكاذملا

 ناكو « روكذملا ديسلا فيرشلاب رفظ ردب شويجلا ريمأ نأب ربخلا دروو

 املف « هصنتقا نأ ىلإ هل داصرالاو هيلط يف داهتجالا ىلع هتثعب ”نحإ امهنيب

 لعفلا اذه اوربكأو « سانلا ةفاك ىلع كلذ مظعف « اخلس هلتق هدب ف لصح

 » (؟0هلثم قح يف ه وعشمتس و

(0 

 * 57-5 /!؟- 1

 ثداوحلا نم لسلسم نمض « قشمد لوخد نم هعنم « يلامجلا ردب موصخ نم ناك
 ةنيادملا نم نكامإ عم اهيف يومألا عماجلا قارحا ىلإ تدأ قشمد ةنيدم يف ةعجفملا

 ثادحألا هذه نع ءىباصلا لاله نب دمحم ةمعنلا سرغ ثدحت دقو . ةماهو ةريثك

 تايفو يف لوتقملا فيرشلل مجرتو / ه 55617 / ةنس رايخأ يف لصفم لكشب

 املاع ناك :فيرشلا نجلا يبأ نب .هاط وبأ ميهاربا نب ةردديح » : لاقف ةنسلا هذه

 يلامجلا رادب لكسع لخد املو 4 ثيدحلا عصمسس و 4 نآرقلا آيرق 2 اتيد 0 الضاف

 فيرشلا ناكو ٠ مزاح نب ردي هب ردغف « ءاقلبلا ناّمع ىلإ اهنم بره قشمد

 ٠ هاتركذ دقو , دونبلا ةنازخ نم مزاح هابآ قلطأ. دق

 ناديري قشمد نم نافط زرابو فيرشلا جرخ امل ءىباصلا لاله نب دمحم لاقو

 - نب ردب اهب نآل « ءاقلبلا ناّمعي رهظي ال نب نافط زراب هيلع راشأ « ريصم

 لالا/رهة١أ 



 ةميظع ةلزاز تءاج ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم رشاعلا ءاثالثلا موي فو
 رثكأ تامو « اهعماج عضعضتو « اهروسو ةلمرلا رود رثكأ تمده ؛ نيطسلف

 مقو يبص يتئام ريدقت هب هبتكم يف ناك املعم نأ يكتحو « مدرلا تحت اهلهأ

 هاوفأ نم علط ءاملا نإو « مهيلهأ كالهل مهنع ”دحأ لأس امف « مهيلع بتكملا

 كلذكو « سفن ةئام نم وحن مدرلا تحت سايئاب يف كلحو ؛ ةلزلزلا مظعل رابآلا
 مظعأب عمس ام ةلئاه ةدعر ةنسلا هذه نم رابأ يف عمسو ؛ سدقملا تيب يف

 «نايبصلاو ناوسنلاو لاجرلا نم ةعامج ىلع يشغف ءاهتاوص نم لوهأب الو اهنم
 «رجشلا نم ًاريثك كلهأ عقولا ديدش درب هنم عقوو « لئاه باحس اهرثأ يف علطو

 يكح « رخصلاو رجشلا نم هب رم ام علق ماشلا دلي ٍف ميظع ليس هعم ءاجو
 ©<ةرخص بحس هنأو « ًاعارذ نيثالث نم ًاوحن (17هيلثع ينب يداوب هعافترا نأ

 ٠ اهرقتسم فرعثي ملف ء اهب ”به“ذ الجر نوسمخ اهثلقي ال ةميظ
 ةعامج يف نادمح نب نسحلا ىلع يبأ ةلودلا رصان مايقب ربخلا درو اهيفو

 ًاريثك ًائيش مهدخأو « رصمب هللاب رصنتسملا ىلع رصم ءارمأو كارئألا داوق نم

 آرهظتم «ماشلاب آميقم هرمأ أدبم يف ردب شويجلا ريمأ ناكو « هومسنقا لاملا نم

 «هترصت نم نكمتي ال هنأ الإ « هيلإ ليملاو « هل ةالاوملاو « هللاب رصنتسملا ةعاطل

 هريزو راد ىلإ نوروكذملا فحزو « هتدضاعمو هترزاؤؤم ىلإ ”اليمس دحب الو

 مزاح ني ردب ةلح ىلإ نافط زراب. راسو « لبقي ملف « ليللا يف ريسي نأو « مزاح

 يبأ نبا فيرشلا : اولاق ؟ مكعم نمو : لاقف « انعم نلو انل مذتل انئج : لاقو

 « نينمؤملا ريمأ ىلإ هلمح نم دب ال هناف فيرشلا "الإ مكل للا مذ : لاقف « نجلا

 , عاطقاو علخو بهذب هعابف , اكع ىلإ هب ىضمو « هيلع ضبقو هيلإ راسو
 « ايح هخلس ليقو « هدلج خلس مث « ةلتق حيقأ هلتقو المج شويجلا ريمأ هبكرأف
 « مهتداع هذه ام : اولاقو ء برعلاو مزاح نب ردب ماشلا لهأ نعلو ٠ هبلصو

 لهأل ابحم ء ةنامألاو ةفعلاو ةنايصلاو ةنايدلا لهأ نم في.رشلا ناك دقلو

 ش «٠ فقورعملا عانطصاو « ملعلا

 )١( :بلحلا ةديز ةرظنا ٠بلح يحاونب روهشملا ناعمس ريد نم ةيرقم ىلع ١/51 -

 د 1١58



 مكبهن دعب يقب لام يآو : مهل لاقف « لاملاب هوبلاطف ةنيتدثك نباب فورعملا
 كذاقنا نم ”دب ال : اولاقو هيلع اوحلاف ؟ لامعألا مكماستقاو لاومألا (و هد)
 «لاحلا ةروص كلذ يف هفيرعتو « للملا جارخا ىلع هل كثعبو هللاب رصنتسملا ىلإ

 ”لضفلا هلو ىهلإ الإ ىقكتأ الو وجرأ ال تحبصأ

 ”لدعلاو ديحوتلا ”يلوقو يبأ يمامإو "يبن يدج

 ”ملعتيتيسو » © عنملا نم ريخ ءاطعإلاو « هللا ديبع ديبعلاو « هللا لام للملا

 ٠ ")روغتلا ىلا ةينيطنطسقلا نم مورلا كلمتم جرخ ةنسلا هذه ٍفو

 نم نامكرتلا عنمل ةلواحم يف جرخ ٠ سونيجياد سونامور روطاربمالا وه (؟)
 ةكرعم تامدقم يف جورخلا اذه ءاجو ٠ ىرغصلا ايسآ دالب يف سمدملا حايسنالا
 1 ٠ اهركذ دريس يتلا درك زانم

 ان آ8ء دل



 ةثامعب رأو نيتسو ىدحإ ةنس

 قشمدل وزنم نب ةرديح نب ىلعم ةيالو تناك اهيفو

 وشمد يلو « يماتكلا وزنم نب ةرديح نب ىلعُم ةلودلا نصح ريمألا

 ةنس لاوش نم نماثلا سيمخلا موي يف ديلقت ريغ نم « ًارسقو ”ةبلغو أرهق
 ركاذو « اهقكفلو اهقلتخا رتالاحمو اهقكمن رليحب , ةلامعبرأو نيتسو ىدحإ

 ملظلا نم بكتراو ردئنيح تارداصملا يف غلابف « هافاو كلذ دعب ديلقتلا نأ

 ”عئاش وه ام روجلاو ثيعلا نمو روهشم وه ام رايخألا نيروتسملا ةرداصمو

 دعب فسعلاو ملظلاو فرجعتلا نم دليلا لهأ قلي ملو ؛ ”روكذم مانألا نيب
 نم هوساقو هلعف ءوسو « هملظ نم هوقل ام « هتبالو يف ةماصمصلا نب شيجح

 اهنع الجو « اهلامعأ تبرخ نأ ىلإ هلاعفأ هذه لزت ملو « هلصأ مؤلو هئادتعا

 نم هوناع امب مهناطوأ نع مه”وتلسو « مهكالمأ ةقرافم مهيلع ناهو « اهلهأ
 نم ةطوغلاو « اهينطاق نم نكامألا تلخو « همشغو هيدعت نم هوسبالو « هملظ

 ىلا ةهوركملا ةقيرطلاو « ةركنملا ةيضقلا هذه ىلع هللا هاقل حرب امو « اهيحالف

 ةبيقاع ”هاكقلو « نيمولظملا ءاعثد  ركسشلاو دمحلا *هلو # هللا باجأ نأ

 قشمدب ةيركسعلا نيبو هنيب عقوأو « هنم ةحارلاب هيف لمألا ققحو « نيملاظلا
 لابولا رعشتساف « راوسلاو كالهلا هسفت ىلع فاخف « ءاضغبلاو ءانحشلا

 ىلع اومزع مهنأل « مهكتف نم ةاجنلاو « مهنم برهلا الإ هل نكي ملف « رامدلاو

 هيف لصحف ( ظ ه5 ) 2" سايناب ةيحان دصقو « هيف ةياكنلاو « هب عاقيالا

 ةفامعبرأو نيتسو عبس ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي يف

 ربتعت تناك « عقاوملا مه] نم « ةلتحملا نالوجلا ةبضه يف « لخادلا سايناب )١(

 نآلا فرعت ةنيصح ةعلق اهراوجب « اهنع ىلوأ عافد ةطقنو ٠ ق قشمدل احاتفم

 ٠ « دورمتلا » ةعلقي
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 ةنس لئاوأ يف اهنم جرخ مث « اهيف هريغو مامحلا نم هرمع ام رّمعو اهب ماقأف

 هذخايف « اهيف هكردي نأ يرصملا ركسعلا نم افوخ ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثا
 مق « اهيلع يلوتسملا يضاقلا ليقع يبأ نبا دنع روص رغب لصحو « اهنم

 (3)رامع نبا كلملا لالج هتخأ جوز دنع اهب ماقأو « سلبارط ىلإ روص نم راص

 نينامثو ىدحإ ةنس يف لاغنلاب ”التق لاقتعالا يف كلهف رصم ىلإ علطأو « ةدم
 . « ؟نولمعب امع لفاغب هللا امو » ؛ نيملاظلا ءازج كلذو ةئامعبرأو

 ء امهلهأ نيبو ؛ ةيركسعلا نيب قشمدب فلخلا عقو ةئسلا هذه فو

 عماجلا دجسملاب هئم رانلا تلصتاو ؛ تقرتحاف اهنم بناج يف رانلا تحرطو

 لثم قارتحال ىنادلاو ىصاقلا فسأو 4 ثراكلا ملول ”ملثلاو ثداحلا اذهل

 هيلع تدعو. بئاوصلا نويعلا هلثم تداصأ فيكو 4 *ءانسو امنورو ”ءاهبو

 ٠ («292بئاونلا ةيداع

 ملس يذلا وهو [م 1١77-٠١99 / ه 647 4541 سلبارط بحاص )١(
 يمالسالا خيراتلا يف ماشلا سلبارط باتك ىظن١٠ نييمطافلا ىلإ ةرديح نب ىلعم
 - :58-7١ ص 1951: ةيردنكسالا * ط ٠ ملاس نيزعلا دبع ديس روتكدلل

 ٠ 145 : ةرقبلا  ميركلا نآرقلا (؟)
 شكأ قشمد ثداوح نع ءىباصلا لاله نب دمحم ةمعنلا سرغ همدق يذلا ()

 ةياور تيبثتب يسنالقلا نيا باتكل لوألا ققحملا زوردمأ ماق هتيمهألو . اليصفت

 2, فيحصتلا يسنالقلا نبا صنب ملأ امك نكل « ةيشاحلا يف هذه ةمعنلا سرغ

 دعب ءىباصلا نبا صن تيقبأ دقلو ءىباصلا نبا صنل ةيسنلاب ثدح كلذك

 يف ةدحاو « نامزلا ةآرم نم نيتطوطخم نيتخسن ىلع يلمع يف تدمتعاو هطبض

 : ماج ثيح ه 4517 ةنس ثداوح رظنا  لوبناتسا يف ةيناثلاو سيراب
 ةنس ماشلا ىلع ًايلاو قشمد دروو دق ناك يلامجلا ردب نإف ماشلا رايخأ امأو

 ىلإ داعو « مهيف اكنو ٠ «*2سينس ينب ازغو « نالقسع لصوو , نيسمخو نامث

 : ةرهاقلا ٠ ط * مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمج رظنا * ءىلط لئابق عورف نم #6
 1 ”5١ : ص, 5
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 امهل تناك تاراغ لجأل امهلتقف « سبنس نم ناوخأ ناريمأ ءاجو « ةناوحقألا

 , اقش اهريغو ءيطو بلك : برعلا للح قشي راص مث « هيلإ هلوصو لبق ماشلاب
 2, اهرهاظي ناطلسلا رصصق لزنف « قشمد لصو ىتح هيلإ دحأ هقبسيمل العف لعقو

 ةفيلخ « اضرلا يبأ نبا ىلع ضبق مث ؛ هتبيهل سانلا نمأف , رسكو. ةنس ماقأو
 ىلعو « يولعلا نجلا يبأ نب ليعامسا لضفلا يبأب ىنكملا «٠ يضاقلا فيرشلا

 نم هنع جرفملا « حارج نب مزاحل اهبهوو « قالآ ةرشع مهنم ذدذخأو « هتعامج
 يبأ فيبرشلا ةنواعم نع هل ًافافكتسا لاملا هاطعأف « هيلإ بره دق ناكو ء ريصم

 لمأ ةراثإو 6 ماشلاب ردي نمأ داسفال مزاح هعم ثذفنملا « نجلا يبأ ني .ضصهاط

 اوقلغأو « هيلع قشمد لهأ راث ٠ لعف ام نيروكذملاب ردب لعف املو , هيلع قشمد
 نانس ني رامسم مهلسارو ء وزنم نبا ةلودلا نصح مهدعاسو .هويراحو اهياويأ

 ةنطلسلا رصق ىلع تراغأف « رامسم برع تءاجو « هوفلاحو هولسارنو « يبلكلا

 ىلإ هلهأو هلقث ذفناق « هوحوارو يلامجلا ردبل اوداعو . اهرهاظي قشمدب
 ءردي دصقل قشمد .كسعو هركسع وزتم نبا عمجو « اهيلإ مهفلخ ىمغمو ء اديص
 ةقث ٠ حصانلا يضاقلا اهيلوتمو 2« اهرصاحو روص ىلإ لحر كلذ فرع املف

 ًآمايأ اهرصاحف « ليقع يبأ نب هللا دبع نب دمحم نسحلا وبأ ةلودلا نيع « تاقثلا

 تنب هتجوزب اهيف لخد أمايأ ماقأو 2 اكع ىلإ راسو « وزنم نبا هنم برقو
 نبا فيرشلا ءاجو [ قشمد ىلإ داع مث ] نالقسع ىلإ ىضمو « يكرتلا شاطقر
 2 هوسردو ةنطلسلا رصق اومده اهلهأ ناكو «٠ قشمد ىلإ رصم نم نجلا يبأ

 « ًاموي نيرشعو ةعبس قشمد ىلع ماقأو 2« سانلا نم أفولأ عسي ًاميظع ناكو

 2« ربديب كتقفلا ىلع فيرعشلا عم اقفتإ ناذللا حارج انبا ديمحو مزاح هعمو

 قشمد نع ريب نجع املو « مزاح عم هلعف ام لثم يف ردي نم عمط دق ديمح ناكو
 فلتخا , قشمد نع لحر املو , اهنع اوعفد نكاسعلاو فيرشلا نأل اكع ىلإ داع

 «يلامجلا ردي راعشب اودات و ءدليلا ضعب ركسعلا بهئف , دليلا ثادحإبو .ركسعلا

 ةعامج يف نايطقلاب فرعي الجر مهيلإ دقنأف مهدنع نوكي ًايحاص هنم اوعدتساو

 2, وزنم نبا ادلوو نجلا يبأ نبا فيرشلا برهو قشمد لخدف « هباحصأ نم

 « نييبلكلا ىلع وزنم انيا لزتف « ةنسلا هذه يف روص ىلع تام دق امهوبأ ناكو

 مزاح نب ردب اهبو « ءاقليلا ناّنمعب زاتجاف « رصم ًايلاط فيرشلا راسو

 هلتقف , رانيد فلآ, ينثاب يلامجلا ردي نم هعابو فييرشلا ىلع ضبقف . اهبحاص

 * ًاقنخ اكعب شويجلا ريمآ '

 ةيراسيق لهأ نم ةيوش يبأ نباي فرعي ايولع قشمد ىلإ يلامجلا رسدب ثعبو

 نم ةعامجو « لوتقملا يخآ نجلا يبأ نب لضفلا يبأ فيرشلا ةرداصمب هرمأو
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 سانلا لكأو « ةتيملا لكأ ىلإ مهرارطضاو « كلذ يف لاحلا دادتشاو اهلامعأ

 اوتعلو ء هوجرخأو ةيوش يبأ نبا ىلع اوراثف « قشمد لهآ ملعو ءقشمد يمدقم

 ناهين نب مزاحو . نانس نب رامسم ىلإ اوثعيو , ركسعلا مهقفاوو شويجلا ريمآ
 رامسم مهيلإ ثعبف دلبلا ميلست امهيلا اولذب و بلك ينب اريمأ (*3يطمرقلا نبا
 ةبرافملاو هيف هعيمج .صكسعلاو هكلمتو دلبلا ىلا لوخدلا يتنكمي ال : لوقي

 ,ًايازحأ اوراصو اولعفف , ةقراشملا اوجرختو مهنيب اوفلاخت نأ بجيو ةقراشملاو

 نمةبيرق راد نم باشنلاب دليلا لهأو ةقراشملا ىمرو عماجلا يب رغيفلاتقلا ناكو

 هتقرحاف عماجلا ىلإ اهنم رانلا تراثو , تقرتحاف رانلاب رادلا تب ررضف « عماجلا .
 اودصقو لاتقلا اوكرت كلذ ماوعلا ىأر املو « ةنمسلا هذه نايعش فصن ةليل

 , مهحالس اومرف ىمألا تاقف « هيف ثدح ام !وكرادتيل هيفالت يف ًاعمط عماجلا
 دعتو بذكنو فلحن مك : اولاقو ء اوعرضتو ىلاعت هللا ىلإ اوثافتساو اومطألو

 قبي ملو + عماجلا حبصأف « حابصلا ىلإ لمعت رانلاو , ثكننو دهاعنو« ثنحنو

 « لالتلا ىلع هيف نولصي تاعامجلا مايأ اوراصو « ةعبرألا هناطيح "الإ هنم
 ايلاو رامسم ذفنأآو « مهلاومأو مهرود تبهن و ٠ كلذ دعب اومزهناو , نوكبي مهو

 اوبهي نأب ًايناث دليلا لهأ رامسم لسارو . ناتيفب فرعي هلبق نم قشمد ىلع
 رخأتو « مهيلع اوراثف « دلبلا لهأو وه قفتاو « مهوجرخيف ةبراغملا ىلع اوبثيو

 اوبهنو « دليلا نم ةعطق اوقرحأو ةبراغملا مهيلع سهظف !ولتتقاو ٠ مهنع رامسم
 , دليلا باب ىلإ كلذ دعي رامسم لصوو « يلامجلا ردي راعشب اوداناو + هشكأ

 دليلا يف ماقملا نم مهنكمي نأ ىلع ةبر داغملا هلساوف « هل درو يذلا ىمألا تاف دقو
 ملق « لاملاي مهيلاطو ء ناكملا يف ًامايآ ماقأو يضرف « رانيد فلأ ةئام هنوطعيو
 ةيرافملا بهن ام ناكو داوسلا ىلإ راسف « , مهيلع ةردق هل نكي ملو . ًائيش هوطعي
 مهنم أولتقف « قشمد ثادحأ اوعّبتتو . رانيد ٍفلأ ةثامسمخ يواسي قشمد نم
 ٠ ًاثدح نيعيس

 ىلع هرهاصو هحلاصو شويجلا ريمأ ىلإ وزنم نيا بلو ةلودلا ناتس ىضمو

 . ةيرافملا هتعاطأو شويجلا ريمآ لبق نم اهيلع ايلاو قشمد ىلإ داعو « هتخآ

 - 0-٠ اهلخدف هيلا اهوملسو
 ىلع لوتقملا ةرديح وخأ نجلا يبأ نبا ةلودلا صتخم يضاقلا ىلوتسا 0

 ىلعو « ليقع يبأ نبا روص ىلع ىلوتساو «٠ شويجلا ريمأ باون درطو قشم
 قبي ملو « نادمح نيا لحاسلاو ةلمرلا ىلعو « رامع نبا اهيضاق سلب ارط
 ٠ !ديصو اكع ريغ شويجلا ريمأل

 هذه نيب ةحضاو ةقالع كانه سيلو « ةيبلكلا ةماعزلا رسأ نم يطمرقلا ونب ناك 34

 ٠ ةطمارقلا تاعامجو ةيمستلا

 د 158



 قارغتساو هلام ذخأو « هب رفظ. نم لتقو ؛ عوجلا ةدش نم ًاضعب مهضعب

 ٠ هوكلمو : 0١2ان وفسأ نصح ىلع مورلا لزن اهيفو

 ةئامعبرأو نبتسو نيتنثا ةنس

 ركسعلا يف يرصنتسملا ردب مالسالا فيس شويجلا ريمأ لزن اهيف
 بلاغلا « يضاقلا ليقع يبأ نبا ةلودلا نيعل ًارصاحم « روص رغث ىلع يرصملا

 ليقع ىبأ نبا ىضاقلا بتاك « هب رارضالاو هل ةقباضملا ىلع ماقأ املف « هيلع

 ءهب ًادجنتسمو هل ًاخرصتسم ماشلاب نيميقملا ؟7كارتألا مدقم ولرثق ريمألا

 لصوو « ادعاسمو هل ادجتتم هركسعب راسو « هبرأب هفعسأو هيلط ىلإ هباجأقف

 نم ىلعو هيلع قكيضو هرصحف « فالآ ةتس يف هيلع لزنو « اديص رغث ىلإ

 شويجلا ريمآ فرع نيحف ؛ روكذملا شويجلا ريمأ ةيالو ةلمج يف ناكو « هيف
 (و 5+ ) هتداق ؛ هداعساو روصب نم داحتال كارتألا لوصوو « لاحلا ةروص

 ةيركسعلاو اهلهأ نم ًاريثك دسفتسا نأ دعب روص نع ليحرلا ىلإ ةرورضلا

 مئ « ةاليلق اهنع مولتو « هتدع مهب تدازو « هتكوش مهب تبوق ثيحب « اهب
 جاتحا ةنس ةدم رحبلاو ربلا يف اهيلع ماقأو « اهل ةقياضملاو اهيلع لوزنلا دواع

 « اهيف رمأ هل متي ملو « راند فصنب لطرلا زبخلا لكأ ىلإ كلذ عم اهلهأ
 ٠ اهنع لحرف ماشلا يف كارنكلا فالتخال

 ؛ ًاديدش ًاضرم بلح يف حلاص نب دومحم ريمألا ضرم ةئسلا هذه فو

 ٠١/17 ٠ : بلحلا ةديز ٠ نادلبلا مجعم ؛ ؛ ماشلاب نامسنلا ةرعم برق ناك نصح | (1) 0(
 ٠ ةقجالسلا ةطلس ىلع جراوخلا نم اوناكو « ةيكوانلا كارتألا ةعامج مدقم. (؟)

 ١*1, 1817--185 ٠0 19 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك رظنا
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 يف ةيرصنتسملا ةوعدلا عطقو ٠ بلح ربنم ىلع هللا رمأل مئاقلا مامالل بطخو
 ٠ 20لاوش رشع عسات

 لحرو ؟"هترامعب مدقت داعو « هقرحأو جبنم رغث مورلا كلم حتف اهيفو

 تيقبو ناسارخ فارطأ ىلإ اهفارطأ يف ثاعف 7'2درجزانم ةيحان ىلإ هنع
 « نينس عبس ((7سناجود نبا ركذ ام ىلع همساو « كلملا اذه ةكلم يف جبنم

 ٠ ةنس نيثالث يكح ام ىلع كلملا يف مادو
 ةئامعبرأو نيتسو ثالث ةنس

 دصقو دشتحاو ؟*)ماشلاب "زغلا كارنألا مدقم قوأ نب زستآ عمج اهيف

 لصاوو ©« قشمد قياضو 6 سدقملا تيبو 6 ةلمرلا حتتفاف 6 نيطسلف ضرأ

(0) 

(0 

 نيح ةريبك تايوعص دومحم ىقال كلذل ةيمامالا ةعيشلا نم بلح يلاهأ لج ناك

 كلذو يسايعلا ةفيلخلل ةبطخلاب اهلديتساو يمطافلا ةفيلخلل ةوعدلا ىغلأ

 : بلحلا ةدبز يف ميدعلا نبا ىوريو . هترامال ةقجالسلا ديدهت ببسي

 ىدل هترداغم نم سانلا عنمل عماجلا باب ىلع ركاسعلا عضو هنأ 18-07
 رصحلا ةماعلا تذخأ » ,ةالصلا تهتنا امدنعف « يسابعلا ةفيلخلل ةبطخلا مهعامس

 ركب وبآ ءىجيلف , بلاط يبآ نب يلع رصح هذه : اولاقو ٠ عماجلا يف يتلا

 ٠ « سانلا اهيلع يلصي ىتح .رصحب

 عقاوم لالتحا اهنم فدهتسا ةيركسع تالمح ةدعب سونامور روطاربمالا ماق
 دسصر ىلوتت ةيطن نيب تايماح اهيف عضيل ةيمالسالا يضارألا لخاد ةمدقتم

 هلتحا ام ةلمج نم ناكو .ء ىرفصلا ةيسآ لوخد“ نم اهعنمو نامكرتلا تاعامج

 ةدبز ظنا * نينس عبس هيف تيقب ةيماح هيف عضوو اهنصح ممر. ثيح جبنم
 :1١74-1884 ٠ ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم 4١7/١- ١5 ٠ : بلحلا
 نييطن زيبلا نيب ةلصافلا ةكرعملا تعقو اهدنع « ًايلاح ةيكرت يف ناوب ةريحب برق

 ٠ ىرنس امك : نالسرأ بلأ ناطلسلاو
 روطاريمالاف « نبأ » فيحصت اهلعل ةدايز نيلآو « سناجود نيلآ » : لصألا يف

 سيلو [ م ١١54 1٠١١ 1 نيب اميق مكح دقو سنيجياد نب سوناموار وه
 « ًايطنزيب ًامكاح ريشع ةعبرأ » باتك .لظنا « لصألا يف درو امك ةنس نيثالث

 ٠ 768-355 : ص ١975 نيوكنب ةلسلس ( ةيزيلكنا ةمجرت )سولل نب ليئاخيمل
 ىلإ لخدم يباتك قحالم يف اهترشن ٠ يزيرقملل ىفقملا باتك يف ةديج ةمجرت هل

 - 7581564 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات

 هد ؤةكادل



 يف نينس ةكدع اهعرز ىعرو ؛ اهنع ةريملا عطقو « اهلامعأ ىلعو اهيلع تاراغلا

 برطضا نأ ىلإ اددرتم لزي ملو « اهتكلم يف عمطلاو اهتقياضمل عيبر لك
 تاوقألا لصاوت مدثعو « اهيف راعسألا ءالغ دازو « اهب لزانملا تيرخو « اهرمأ

 (١)ةدماصملا ةيركسعلا نيب فلخلا مكحتساو « اهنع اهلهأ رثكأ الحو اهيلإ

 ملو « اهنع بره دق هللا هنعل وزنم نب ىتلعُم نوكو « اهلهأ نم ثادحألاو

 ٠ اهب ةدماصملا مامز ةلودلا نيز ريمألا ريغ دانجألا ىلع نيمدقملا نم اهيف قس

 يخأ  دواد نب نالسرأ بلأ لداعلا ناطلسلا لزن ةنسلا هذه ٍفو

 نب دومحم اهبو ًارصاحم بلح ىلع هللا همحر قوجلس نب . كبل رعط ناطلسلا

 اهكلم نأ ىلإ اهقياضو « ةرخآلا ىدامج رشع عباس ءاثالثلا موي يف حلاص
 ثلاث هنع لحرو ؛ دلبلا هالوو هيلع معنأو هنكمآف هيلإ دومحم جرخف « نامألاب

 درجزانم ىلإ هجوت دقو « مهكلم بلاط مورلا دالب ىلإ ًادصاق بجر نيرشعو
 نم فلأ ةئامتس ريدقت يكح ام ىلع هركسع ناكو « همزهو هب عقوأو هقحلف

 ىلع مالسالا ( ظ ه٠ ) ركسعو فئاوطلا رئاس نم مهيلا فاضنا امو مورلا
 ركسع نم لتقو : فئاوطلا عيمجو كارتألا نم فلأ ةئام عبرأ ريدقت ركذ ام
 كلملا لصحو « نيكفصلا ءاقتلا دنع كانه داو ألتما ثيحب ريثكلا قلخلا مورلا

 مهعاركو مهتالآو مهلاومأو مهداوس نم يديألا تالتماو « اريسأ نيملسملا يديأيف

 روسأملا مورلا كلم نيبو نالسرأ بلأ ناطلسلا نيب ةددرتم تالسارملا لزت ملو

 كرتب قيثاوملاو هيلع دوهعلا ذخأ دعب هسفنب هيلع *نملاو هقالطا ررقت نأ ىلإ
 ىلا رئيسو قلطأو ©« ىراسالا قالطإو « مالسالا لامعأ نم ءيشل ضثرعتلا

 يف هريغ اوماقأو ©0هولمسو هولاتغا مهنأ لاقيف « هتكلمم لصهأو « هدلب

 )١( ىصقألا سوسلا ناكس ةيريربلا ةدومصم ةليبق نم ٠

 انتبثأ ام هياوص فيحصت يهو « هوملس » لصألايف (؟) ٠

 بس اآ"ول بل



 ٠ (1)هيلإ اهويسنو ؛ هيلع اهوركتآ ءايشأل هناكم

 ا

 .٠

 ةفامعبرأو نبتسو عبرأ ةنس

 ةديكمب اهيف « رسود ةعلق بحاص ربعج ريمألا لتئق اهنم مرحملا يف
 ١ ترمتسا ةهلفغو هي هليحو ٠ هن ثا متسأ ةلفغو هلع تمت ة هل 250

 نم حلاص نب دومحم ضهن اهيفو « اهيلع يلوتساو ةقرلا تكلم اهيفو
 نيرثعلاو يناثلا تبسلا موب يف زازع ةيحان دصقو برعلا نم دشح نميف بلح
 قةدع 5 برعلاو 6 برعلا يدبأ نب مورلا تعفدناق « مورلا ءاقلل بجر نم

 ىلإ برعلا تداعو « اهب اوعمتجاو « ةيكاطنأ اودصقو سراف فلأ زهانثت ةلملق

 ٠ ؟29بلح

 يس و سم

 هذهي مامتهالا يل قبسو 2, ىربكلا خيراتلا كراعم نم درك زانم ةكرعم دعت )0(

 نم ةيبرعلا ريغو ةيبرعلا رداصملا يف ءاج ام عيمج اهلوح تعمج ثيح ةكرعملا
 تاباتك نم تاراتغم يباتك يف صوصنلا هذه ترشنو . طوطخمو عوبطم

 ةساردب تمق امك < 12١ 945 : ص . ١91١ : قشمد * برعلا نيخرؤملا
 ءا46١ال #1١85 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك يف ةكرعملا هذه

 مقرلاق ءركاسعلا دادعت سيدقتيف تغلاب ةيبرعلا رداصملانأ ىلإ ريشأنأ انه ديفمو

 ٠ طقف رشعلا هنم لبقي يسنالقلا نبا هركذ يذلا
 يف تارفلا دس ةريحب طسو نآلا ةمئاق يهو « .سبعج ةعلق سفن يه رسود ةعلق

 « قباس نب .نيعج همساو يشق ةليبق ءامعز دحآ ةعلقلا هذه كلمت دقو ء ةيروس

 تيسنف « بهنو بلس تاراغبو ةلباسلا ىلع قيرطلا عطقب اهنم موقي ناكو
 لبق نم م81١١ / ه 5ا4 ةنس اهبحاص نمةعلقلا هذهتعرتنا دقو ,هيلإ ةعلقلا

 اهنم لرزنأو اهرصاح ثيح « ماشلا ىلإ همودق ءانثأ هاشكلم يقوجلسلا ناطلسلا

 . يسنالقلا نبا ةياور دامتعا نكمي ال !ذه ىلعو « هلتقو  ىريعج  اهبحاص

 «٠ 250105181" ,الا" : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك ظنا

 ١# ٠ 8/9 : بلحلا ةدبز ىظنا (0)

 سمس اة ل



 ٠ 230هللا همحر لينح نب دمحأ ةبق نم برقلاب نفدو « هيلع

 ةئامعبرأو نيتسو سمخ ةنس

 ًافوخ بلح نم ذقنم نب دلقملا نب ىلع شويجلا وبأ ريمألا بره اهيف

 « هيلع ضبقلا ىلع همزع فرع نيح « حلاص نب دومحم ريمألا اهبحاص نم
 ٠ 257باط رفك دصق مث « ةءر عملا دصقو

حو هعمج نميف بلح نم حلاص نب دومحم ريمألا راس درو اهيفو
 هدش

 ٠ ةبحرلا ىلا هركسع نم

 نالسرأ بلآ لداعلا ناطلسلا داهشتساب رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 دلع « نوحيج رهن ىلع « كرتلا كلم « كبلرغط ناطلسلا يأ «؟2دواد نيا

(0) 
(0 

(0 

 ٠ 1988-897 ص 1947 قشمد ٠ ط  انثارت نم لئاوأ ةثام يباتك هلوح ظنا
 ةيارق ىلع ةمئاق مويلا اهاياقب « ةريبك ةناكمو ةرهش تاذ ةدلب باط سضك تناك

 هامح نيب لصاولا ماعلا قيرطلا ىلع نوخيش ناخ ةدلب نم برغلا ىلإ / مك ؟ /

 ةناكم بحاص « ةعاضرلاب دومحمل اخأ يلع ريمألا ناكو . بلحف نامعتلا ةرعمو

 ببسو « ةنيصحلا رزيش ةعلق ىلع ىلوتسا يذلا وهو 2 ماشلا دالب يف ةريبك
 ةديبز ىظنا * ةيبيلصلا بورحلا مايأ ريبكلا رودلا تاذ ةيذقنملا ةرسألا مايق

 . 141-188 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم 4/١" 6" ٠ : بلحلا

 ةكرعم دعب ءاجو « ةيطن زيبلا يضارألا ىلإ هنم بلح عازتنا دعب ةيطع بره

 بهذو داع مث نمو « قفخأف « بلح ةنيدم ديري ةيطن نيب ةوق س)ر ىلع درك زانم
 وهو هيلع ًآامئان ناك حطس نم طقس » هنأب ليق ثيح « ةينيطنطسقلا ىلإ

 ١/7" ٠ : بلحلا ةدبز « نيتسو عب رأ ةنس تامف , ناركس

 نبا » وه نالسرأ بلأف , هانتيثأ ام هباوص فيحصت وهو « ددبع : لصألا يف

 ةيب رعلاب همساو « ةيبرعلاب رخآ مسا هئايآ نم دحاو لكلو هلو * * ٠ * كب يرغج
 * ؟ا/8 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم « ٠٠* دوأد ني دمحم

 اس أ5ؤ5



 ىلع ةفوصنملا داكهزلا ةقيرطب نيدزتملا )م ةينطابلا نم هلاتغا نم دب كانه نصح

 . ©0ةروكذملا ةيجسلاو (و ١+ ) ةروهشملا ةيضقلا

 ةئامعبراأو نيستسو تس ةنس

 * رخآلا عيبر رهش

 ةدع اهب قرغ ىنح 4 ةلحد ”دّم ةدازب دادغب نم رابخألا تدرو اهضفو

 ٠ نكاسم ةدع مدثهو « نكامأ

 كلم لداعلا ناطلسلا باصنتاب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدنرو اهيفو

 هسولجو «هيبأ دعب ةكلمملا يف نالسرأ بلا ناطلسلا نب دمحم حتفلا يبأ ؛ هاش

 لامعألا ةالو ةفاكو « دانجألا ءارمأ ىلع هل ةعببلا ذخأ دعب « كلملا ربرس ىلع

 : روثأملاو دارملا ىلع لاوحألا هب تمظنتاو ؛ رومألا هل تماقتساف ؛ هال
 «فاصنالاو لدعلا يف كلسو ؛ حاحنلا نئسو حالصلا جهن ىلع رييدتلا رمتس

 لامعألا يف باونلا بترو ؛ فاستعالاو روجلا قر اعله
 ٠ لاومألا ظفح يف تاقثلاو

 نيتسو سمخ ةنئس ربع هنأ كلذ : نالسرآ بلأ لايتغاي ةينطابلل ةقالع ال )0(

 ةعلق طفحتسمب هياحصأ هاتأف » نييك شيج سأر ىلع نوحيج ىهن ةئامعب رأو

 مدقتف « نيمالغ عم وهو « هريرس برق ىلإ لمحو « يمزراوغلا فسويب فرعي
 هذه لثقي يلثم ثنخم اي : لاقف « اهيلإ هفارطأ دشتو داتوأ ةعبرأ هل برضي نأب

 ىلع صرحو « ةباشنلاو سوقلا ذخآو . نالسرأ بلآ ناطلسلا دتحاف ؟ ةلتقلا

 ناكو « هيلإ فسوي ادعف ٠٠0 هاطخاف هامرو « هايلخ : نيمالغلل لاقو « هلتق
 هلصو دقو ؛ ههجو ىلع عقوو 2« شعف لزنو ضهنف « ةدس ىلع آسلاج ناطلسلا

 ىلإ ناطلسلا لخدو « هترصاخ يف هعم تناك نيكسب هبرضو هيلع كريق ء فسوي

 , هدي يف تناك ةورمي هلتقف فسوي نيشارفلا ضعب قحلو «٠ لقثم وهو هتميخ
 ٠ 899 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلا لخدم * ©« هيحن نالسرأ بلآ .ىضقو

 ٠ 57/17 : بلحلا ةدبز رظنا * طاسيمس برق ةريزجلاب ةعلق (؟)

 د االله ال



 «قشمدب راطعلا ديعس نب دمحم نب ديعس نب نيسحلا ىلع وبأ فوت اهيفو

 ةئامعب رأو نيتسو عبس ةنس

 رفعج يبأ هللا رمأب مئاقلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيف
 همأو « نايعش نم رشع ثلاثلا سيمخلا موي يف هللاب رداقلا مامإلا نب هللا دبع

 مول راهن نم ةثلاثلا ةعاسلا 2 هدلوم ناكو « ةنامعبرأو نيسمخو نيتنئا

 نيعستو ىدحاإ ةنس ةدعقلا ىذ نم رشع نماثلا ةعمجلا لبقو 4 سيمخلا

 نينثالا موي يف ةنس نوثالثو ىدحإ هرمعو هيبأ دعب رمألا ىلوتو ةئامثالثو
 د ثتامو ( 6 ةثامعبرأو نبرشعو نيتنثا ةنس ةححلا يذ نم رشع يداحلا

 رمهشأ ةعستو ةنس نيعبرأو ًاعيرأ همايأ تناكو « ةنس نوعبس 5 ثس هرمعو

 مسجلا نسح « ةرمح آيرشكم نوللا ضيبأ هجولا حيلم ”اليمج ناكو « ًامابأو

 دق هللا همحر ناكو « 1[292ملاع ًادهاز آنيدتم آاعرو « ةيحللاو سأرلا ضيبأ

 مقازعلاب ؛ هحارأو هللا هكلهأ نأ ىلإ يلب امب يريساسفلا نالسرأ نم يلب

 ٠ لاحلا حرش هب مدقت ام بسح « ةيناطلسلا

 اهسرح ةكم ىلإ اهذفتأو « ةعقر بتك ةثيدحلا يف لقتعا ال هنأ هنع يورو

 ىلع تقلعو « يريساسفلا ىلع ىلاعت هللا ىلإ ( ظ 5١ ) ًايدعتسم ىلاعت هللا

 : اهناونعو « يريساسملا هودع كالهو « هراد ىلإ هدوعو

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 , هتافو بابسأ نع ثدحتو /871// ةنس تايفو يف يزوجلا نبا طبس هل مجرت )س2

 ٠ ١ هتوم ببس أريثك امد هنم جرخو ليللا يف هداصف .جفناف « مايالا دحأ

 هس زا ب



 : 2)22ةثاغتسالا ةخخحسنو «٠ هدبع نيكسمملا نم « ميظعلا هللا ىلإ »

 )»ع ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 كنإ مهللا « رئامضلا نونكم ىلع علطملاو « رئارسلاب ملاعلا كنإ مهللا
 دق كديبع نم دبع اذه ؛ ؟2ىمالعإ نع كقلخ ىلع كعالطاو كملعب ىنغ

 ركيجتو كملح هاغطأ ؛ اهركذ امو بقاوعلا ىغلأو « اهركش امو كتمعن رفك

 ٠ ناودعو آوثتع انيلإ ءاسأو ًايغب انيلع ىدعت ىتح كتانأب

 1 مكاحلا فصنملاو ملاعلا ملطملا تنأو « ملاظلا زتعاو « رصانلا لق مهللا

 « نيقولخملاب انيلع ززعت دقف ء هيدب 27|[ نيب ] نم برهن كيلإو « هيلع ةزتعن كب
 ٠ نيملاعلا بر اب كب زتعن نحنو

 انتمالظ انعفرو « كيلع هنم انفاصنا يف انلكو نو « كيلإ هانمكاح اّنإ مهللا

 تنأو قحلاب اننيب مكحاف « كمركب اهفشك «9يف انقثوو « كمرح ىلا هذه

 ةزعلا هتذخأ دقف هيجترن ام انرأو « هيف كتردق مهللا رهظأو « نيمكاحلا ريخ

 ٠ منإلا
 لصو 6 نيمحارلا محرأ اب هتيصان كتردقب انكلمو 2 هزع هيلساف مهللا

 ٠ « مركو ملسو دمحم ىلع بر اد

 هتمجرت يف ةثافتسالا هذه صن ( بلطلا ةيفب ) هباتك يف ميدعلا نبا تبثأ )١(

 ىلعو - 51 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلا لخدم رظنا , يريساسبلل
 . يسنالقلا نبا صن طبض ميدعلا نبا ةياور

 ٠ « هيف انأ امب يمالعا نع » ةدايز ميدعلا نبا ةياور يف (؟)

 ٠ ميدعلا نبا ةياور نم ةدايز ()

 اهفشك يف تقثدو , كمرح ىسلا يتمالظ تمقر دقو : ميدعلا نيا ةياود يف ()
 ةلم ممم كمركي

 ل 1ا/ك د



 ٠ مايأو رهشأ ةثالثو ةنس ةرشع عست هررعو « ةئامعبرأو نيعبسو عبس ةنس نابعش يف ةعببلا هل تذخ“أو ء هلا يدنقملا هبقل وءهللا ديع مساقلا يبأ هنبال رمألا دقعف « هللا رمأب مئاقلا هيبأ ةايح 2 يفوتف ءدهعلا يلو « نيدلا ةريخذ ناكو « نينم ْوملا ريمأ هللا رمأب مئاقلا («0[نب] نيدلا ةريخذ نب )هللا دبع مساقلا وبأ مامإلا هدلو دلو رمألا هدعب ىلوتو

 : اهيف لوقي يتلا ةروهشملا ةيفلألا ةديصقلاب سويح نب نايتفلا وبأ ريمألا ةيزعتلا دعب هاتئهو ؛ 2)دومحم نب رصن ريمألا هدلو هيصنم يف ماقو « ىلوألا ىدامج يف بلحب ؛ حلاص نب ةلودلا لبش نب دومحم ريمألا اهبحاص ةافوب بلح ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو
 (4) صن اهفلخيس نأ وجرأس ينإو تم“رصت فلاب ةومحم داج دقو

 ياما” 0-20 ع* صن اهتعضيس » تلق تنك ول : هل لاقو ؛ رانيد فلآ هل قلطأف
 ول

 ٠ انتبثا ام هياوص فيحصت وهو « نمحرلا دبع ١ لصالا يف 0لل
 . 40 - 27/9 : بلحلا ةدبز ظنا ' هتيصا نفنت ملف « هدالوأ رشصأ ناكو , بيبش هنبال بلحب هتافو لبق دومحم ىصوأ (9) ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )0
 6/9 : بلحلا ةديز 748/١ ٠ : سويح نبا ناويد دظنا « تيبلا اذه تاياور تفلتخاو « اهيف ءاج امل ةيفلألاب تفرع اهلعل « ةيئار ةديصقلا )2

 دم لاك اس



 : اهيفو ةثامعبرأو نيثسو نامث ةنس

 قشمدل ةلودلا نيزر ريمألا ةيالو

 ةهآلو نم هللا هنعل «")وزنم نب ةرديح نب ىلعم بره امل (و +؟)

 ريمألا ىلإ ةدماصملا تعمتجا اهركذ 290[ قيس يتلا ] ةيضقلا ىلع قشمد

 هميدقت ىلع مهيار قفتاو مهيلع مدقملاو مهمامز « ىيحي نب راصتتا ةلودلا نيزر

 « اهيف هعزاني نم عفدو « اهيلع ءاليتسالا ىلع هسفن هيوقتو « قشمد ةيالو يف

 « هيب اوضتراو « عضوم نسحأو « عقوم لمجأ سانلا رثكأ نم كلذ عقوو

يس ديمحو « هتقيرط دادسل هيلا اولامو
 همدقت نمم ةالعف نسحأ هنوكو « هتر

» 

 ةيجسلاو « ةيضقلا هذه ىلع رمألا رقتساف « هلمق ناك نمم ًادصق لمحأو

 ةنسلا نم مرحملا لهتسم دحألا موي ف ةيضرملا
 ٠

 « تاوقألا تمدعو « قشمد يق راعسألا ءالغ دتشا ةنسلا هذه قو

 « ًاضعب مهضعب لكأو « تاتيملا لكأ ىلإ سائلا رطضاو « اهنم تالغلا تذمتو

 مدقم قوأ نب زسنأ كلملا فرعو « دلبلا ثادحأو ةدماصلملا نيب فلخلا عقوو

 لزنف « كلذ لش ًاعقوتم ناكو « لاحلا هيلا تلآ امو ©"7[ كلذ ] كارنلا

 ىلإ ةرورضلا تداقو « ةروصلا تضتقا نأ ىلإ « اهل ةقاضملا ف غلابو « اهيلع

 ٠ ناميألا ديكوب هنم قثوتو « نامألاب هيلإ اهميلست

نام ةنس ةدعقلا يذ يف اهلخد املذ
لزن « اهي لصحو ةئامعبرأو نيتسو 

 لهأب 

وزنم نبأ نم هوناع امدعب « ءالبلا عراوق هنم
 نم ءالبلا دادتشاو « هللا هنعل 

 مس ااا

 )١1)* : ص مدقت ام ظنا )0(

ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )0
 ' ىبخلا قايس 

سلا ميقتسي اميك نيترساحلا نيب ام فيضأ )2
 فذح ىلع كلذ ترثآ دقو , قاي

 ٠ تلا ام « واو »
1 

 دس 19/5 دل



 لامعتساو « اهل ضيقلاو مهكالمأ باصتغاو « اهنم مهجارخإو مهرود لازنإ

 «سانلا رئاس نم هيلع تاوعدلا تلصاوتو « ةريرسلاو ةينلا ثبخو ةريسلا ءوس

 هللا ىلإ ةيغرلاو تاولصلا باقعأو « تاقوألا عيمج ف هعابشأو هباحصأأ ىلعو

 ٠ 0١2هراثآ ةفعتو هكالهاب هركذ ىلاعت

 نب دومحم نب رصن ريمألا نأب بلح نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 كارتآ نم موق هلتق « رطفلا ديع دحألا موي يف اهب لتكق « اهبحاص حلاص

 « هاش دمحأ ريمألاب فورعملا مهتمدقم ىلع ضبق هنأ كاذو « 2؟9رضاحلا

 هدعب نم هبصنم يف ماقو « هلتقف مهسب مهدحأ هامرف « مهبهنيل مهيلإ جرخو
 ٠ ©”حلاص نب دومحم نب قباس هوخأ

 نب هللا دبع مساقلا يبأ هللاب يدتقملا مامالل بطتخ ةنسلا هذه فو

 ةبطخلا تعطقو « قسثمد ربنم ىلع هللا رمأب مئاقلا نب ةريخذلا

 اهلاوحأو قشمد رومأ يف قوأ نب زستأ كلملا رظنو «( و 48 ) ةيرصنتسملا

 جرملا يحالفل قلطأو « اهلالغتسا روفوو املامعأ حالصب دوعي امي

 تحلصف «تاحالفلاو تارامعلاب لاغتشالا مهمزلأو «تاعارزلل تالغلا ةطوغلاو

 فعاضتو « راعسألا تصخرو « تالغلا تاهجلا رئاس نم تلصاوتو لاوحألا

 ماشلا دالي نم اهاوسو قشمد ناكسب هوعقوأ ام نامكرتلا ةيقب لثم نستا غوس )1

 ماشلا لمأ ناكو. « ةّئنس اوناك نامكرتلا نأ ساسأ ىلع « يدئاقع غوسمب

 « سيسقأ » هومسو هونعلو , اريثك نستأ ماشلا لهأ هرك مومعلا ىلعو . ةعيش

 , نستأ ىلإ ةرظنلا تلدبت « قشمد نم عيشتلا لاوز دعب هنأ ظحالت كلذ عمو

 رايخ نم ناك » هنأب هربتعا دق قشمد يخرؤم يرخأتم نم وهو « ريثك نبا اذهف
 لطبأو . ماشلا لهأ نع ضفرلا لازأ ء ةريرس مهحصأو « ةريس مهدوجأو كولملا

 سمعو « نيعمجأ ةباحصلا نع يضرتلاب سمأو « لمعلا ريخ ىلع يحب ناذألا

 لبو « هللا همحرف « سورحملا ماشلاب مالسالا لقعم يه يتلا ةعلقلا قشمدب

 1117/1١ : ةياهنلاو ةيادبلا ٠ « هاوأم سودرفلا ةنج لعجو « هارث ةمحرلاب

 . )11 - 1755 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ١١ ٠

 * بلح ةنيدم يف نآلا ةيناميلسلا ةلحم ثيح يناميلسلا رضاحلا )2

 195١1ل3111/ : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتككلذ ليصافت لوح ظنا )2

 ا دال



 «ةيلبلاو سؤبلا لاوزب اونقيأو ةيعرلا سوفن تباطو « راثيتسالاو كلذب لذجلا
 يف ًاعماطو رصم دصق ىلع ًامزاع لحاسلا يحاون ىلا هركسع يف زستأ زربو

 ءافكئابر

 ةئامعبرأو نيتسو عست ةنس

 عمج يف ضهنو « قشمد نم زربو « دشتحاو زستأ كلملا عمج اهيف

 عب أنتم هل نعللاو 6 لصاوتم قشمد لهأ نم ةيلع ءاعدلاو 6 اهيلع ءاليشسالا ف

 ٠ (7)1 لصتم

 شويجلا ريمأ هيلإ زرب « اهيلع هليخ تلطأو رصم نم برق املف
 « برعلاو فئاوطلا نم اهيلإ فاضنا نمو « ركاسعلا نم هدشح نم يف ردب

 هيلع مزع ام فرعو 2؟9ةرازولا ىلع ىلوتساو اميلإ لصو دق ناكو
 ىلع دمتعا يسنالقلا نبا نأ ىلع ليلد هيفو « هقبس ام ضقاني مالكلا اذه )١(

 ديناسألا فذح دعب لقنلاب ىفتكا لب « اهنيب قيسنتلاب مقي ملو ةئيابتم تاياور
 هيف قشمد لاوحأل فصو 514 ةنس ثداوح « نامزلا ةآرم يفو « رداصملا ءامسأو

 دعب نآسنإ فالآ ةثالث ىوس اهلهأ نم اهي قبي ملو » : اهنم ةشهدم ليصافت

 : ًازاّيخ نوعبرأو ناتئام اهب ناكو , ءالجلاو ءالغلاو رقفلا مهانفأ فلآ ةئامسمخ

 فالآ ةثالث يواست تناك يتلا رادلاو . ةيلاخ قاوسألاو « نازائبخ اهب راصف
 يواسي ناك يذلا ناكدلاو . دحأ اهيرتشي الف رناند ةرشع اهيلع ىداني رانيد

 نامثألا تاذ ةليلجلا رادلل نوتأي ءافعشلا ناكو « رانيدي ىرتشني ام رانيد فلأ

 . هي نولطصي ًآمحف اهباشخأ نولعجيو ٠ قرحتف رانلا اهيف نوب ريضيف « ةليقثلا
 نوذخأيف ةضشيضلا ةّقزألا يف نوفقي سانلا ناكو « ريناتسلاو بالكلا تلكآو

 تيطعأ دق ناراد ةأرمال ناكو 2 مهنولكأيو مهنووشيو مهنوحبذيف نيزاتجملا
 سانلا نع ةتدشلا تعفترا املو « ةئامعب رأ وأ رانيد ةئامثالث راد لك يف ًاميدق

 , ًاطاريق رشع ةعبرأب نيرادلا ىدحإ تعابف رونس ىلإ تجاتحاف ء رأفلا رهلظ

 ٠ ؟رونس اهب ترتشاو

 ىلع هئاليتسا نع اهب ثدحت يلامجلا ردبل ةمجرت ىفقملا هباتك يف يزهرقملا دروأ (؟)
 لزي ملف » : نيطسلفو قشمدل نستأ ذخأ. فصو امدعب لاقف « ةرهاقلا يف ةطلسلا

 نسحلا ةلودلا رصان بلفتي رصنتسملا ةمرح تكهتنا نأ ىلإ اكعب شويجلا ريمأ

 - نبا ريزولاو كارتألاو زوك دلي يمألا هيلع لاطتساف ءلتق نأ ىلإ نادمح نبا

 سس اقل ل



 *» *» *» ل « «* ىة٠0 « *> « جحا ها «٠ «٠ ٠ هه « و« جا هج هيل ىلا اه هله

 نب دمحم جرفلا يبأ رسيزولا ءالما نم ًاباتك شويجلا ريمآأ ىلإ بتكف « ةنيدك يبأ

 ؛هداجناو ؛هيلع مودقلل هيعدتسي « ءاشنالا ىلوتي فئموي وهو «يب رغملا نب سضعج
 ٠ قزمأ املو ينكردأف "الإو « لكآ ريخ نكف « الوكأم تنك نإف : هتلمج نم

 طرتشي رصنتسملا ىلإ بتكو . آاثالث اهرركو 2, كيبل : لاق باتكلا هغلب املف

 , ىصم ركاسع نم دحأ ىلع يقبي ال هنأو « هعم .كسعب "الإ مدقي ال هنآ هيلع

 ,ركسعلا نم مهريغو نمرألاب ةنوحشم بكرم ةئامب اكع نم راسف « كلذب هل معنأف
 ىبأف « لوألا نوناك يف ءاتش تقولا نأ لجأ نم .سحبلا بوكر نع سانلا هاهنف

 ةوحص اوفرعي مل مهنأ ةيرحبلامعزف , هعالقا نم نيموي دعب طايمد ىلع لزنو

 , هتداعس ءدب رمألا اذه ناكف « هذه هل! نين اوكلا يق ًاموي. نيعب.رأ تدامت

 قيلعلاب يتاوللا ناميلس هل ماقأو . الام مهنم ضرتقاو سينت راجت ىعدتساو
 : هل لوقي رصنتسملا ىلإ ثعبو: 2 بوليق رهاظ ىلإ راسو « ةفايضلا نم هريغو

 شويجلا ييمآ ىبعو , هكسمأف « زوكدلي ىلع ضبقت مل ام ةرهاقلا ىلإ لخدأ ال

 « ةئامعبرأآو نيتسو تس ةنس ىلوألا ىدامج نم اتيقب نيتليلل ءاعبرألا موي ةيشع

 يف غلاب و 2« هيعس نكشو هل اعدو «. هبرقو هاعدتساف «٠ رصنتسملا ىلع لخدو

 يب.رغفملا نبا نيزولا شويجلا ريمأ نيبو هنيب ريفسلا نوكي نأ ريرقو « هتمارك
 نم راصو 2« ضرغلا هيف ام هفرعو ٠ هيلإ يبرغملا نبا راصف 2 ءاشنالا بتاك

 مدق هنأ اونظو . هاعدتسا رصنتسملا نأ نم ملع ةلودلا ل هأ دنع نكي ملو. «هصاوخ

 اومدقو « هتمارك نم نيعتي امب مايقلاو « هتفايض نع مهنم دحأ رضأتيملف , أرئاز
 اهعتص ةوعد ىلإ عارمألا ىعدتسا « عيمجلا ةمدخ تلمك نيحو , ةريثك ءايشأ هيلإ

 دحاو لكل دي ال هنإف * ليللا مهجو « ءارمألا تاب اذإ هنأ هصاوخ عم ررقو « مهل

 , هيف لتقي ءالخلا ىلإ مهنم راص نمف « هتجاح ءاضقل ءالخلا ىلإ ريصي نأ مهنم

 نم ريمألا كلذ ديب وه ام شاس هل لعجو . هياحصأ نم أدحاو ريمأ لكب لكوو

 ماقو « هدتع ءارمألا رضح املق م كلذ سغو يراوجو لامو رادو راجو عاطقا

 «هيلإ نينئمطم اوتابو ٠ شيع دغرأ يف مهو « هدنع مهراهن اوللظظ مهب قيلي امب مهل
 تراصو « ءارمألا تويب ىلع شويجلا ريمأ باحصأ ىلوتسا ىتح رجفلا علطي ملف

 نم هل رايدلا تلخو « هدي تطسبناو , هتكوش تيوقف « هيدي نيب ءارمألا سوؤر
 رومألا هيلإ درو ةرازولا يف هررقو ٠ رصنتسملا ذئنيح هاعدتساف .ء عزانم لك

 ريمأ لجألا ديسلاب » هيف تعن لجس هل بتكو 2 كلذ ىلع هدهاعو . اهلك

 يعادلا و يضاقلا راصو « نينمؤملا ةاعد يداه و نيملسملا ةاضق لفاك «٠ شويجلا
 ٠ « وه امهدلقي هنع نيبئان

 قشمد خيرات ١١م د اال



.. 

 عاقبإالا ف دحو 6 هنادتعاو هدصق عفدل بهأتو هئاقلل دعتساف , 2 رس |

 هيلع ةلمحلا اوفدصو 4 هتئارو نم ركاسعلا رثكأو برعلا تلصحو (92هب

 ىلع نستأ ةلمح نع ةديفم تامولعم ىفقملا هباتك يف يزيرقملل نستأ ةمجرت يف 0)
 هيلإ ىف نمي  نستأ  هركسع شكو » : اهيق ءاج اممو ٠ هتاضرحمو رىصم
 راسف « رصم ذخأب هسفن هتثدحو , يلامجلا ردب شويجلا ريمأ نم ًاقوخ رصم نم
 كولملا وبأ « شويجلا رصان هيلإ راص دقو « ةئامعيرأو نيتسو عست ةنس يف اهيلإ

 ةنز ديزت ْولْول ةبح نيتس هيلإ ىدهأ و ء زوكدلي شويجلا ناطلس نب هاش ناكرت
 فحت يف « الاقثم رشع ةعبس هتنز توقاي نم .رجحو « لاقثم ىلع اهنم ةبحلا
 هعمطأو . رصم ذخأي هارغأو , رصقلا نئازخ نم هوبأ هذخأ دق ناك امم « ةريثك

 لاتقل جرخ دق شويجلا ييمأ ناكو , ةلفغ نيح ىلع مهو « دشحف « اهلهأ يف
 ضعبو ىدامج نرهش اهب ماقأو , رصم فايرأ يف نستأ لزنف ٠ ديعصلاب برعلا
 ىلإ مدق شويجلا ريمأ كلذ غلب املف ء فالآ ةسمخلا وحن هعمو ء بجر رهش
 ريسو ؛ بجر رشع عباس سيمخلا موي يف جرخو « هئاقل ىلإ دعتساو « ةرهاقلا

 سراف نيب ام افلأ نيثالثلا وحن يف راسو . ةريملاو تافولعلاب لينلا يف بكارملا
 0 ماشلا ىلإ رصم نع ةدوعلا ىلع مزعو نستأ هفاخف لجارو

 نع أدج ةماه ليصافت / ه 554 / ةنس رابخأ يف نامزلا ةآرم بحاص انل لقن
 , ةيشاحلا يف اهتيثأ نأ لوألا يسنالقلا نبا رشان زيوردمأل قبس « نستأ ةلمح

 يف ثلاثلا دمحأو سيراب يتطوطخم ىلع اهتطيض امدعب اهتيقبأ دقلو

 آمزهنم قشمد ىلإ يمزراوخلا نستأ داع اه 511 بجر يفو » : لوبتاتسا

 ناكو « هلاجر تلتقو « هلاومأ تبهت دقو « ًاسراف رشع ةسمخ يف « ةرهاقلا نم

 داركألاو « نامكرتلا نم عمجف ء ريصم دصق همزع يف روصت قشمد ملست امل

 . اموي نيسمخو. ًافين ماقأو «٠ فيرلا ىلإ لصوو .ءًافلأ نيرشع « برعلاو
 « يلامجلا ردي لساري وهو 2 لافطألا حبنيو ء ميرحلا يبسيو « لاومألا عمجي

 « ديبعلا براحي « ديعصلاب رصم ركسع ناكو , سانلا جعزتا دقو « لاملا بلطيو

 نم ديعصلاب ناك نم ىعدتساو « ربانيد فلآ نيسمخو ةفام رددب هل نمضف

 . سراف يفلآ يف يبلكلا مزاح ني ريدب نستا عم ناكو 2, نادوسلاو .كاسعلا

 ةينلبكارملايف لجرفالآ ةثالث ةرهاقلا دروو,ةرهاقلا ىلإ لقتناف ءردب هلامتساف
 ,حالسلاو لاملا مهاطعأو ءجحلا نم لضفأ ودعلا اذه عفد : ردب مهل لاقف « جحلا
 مهبتاكف « نامكرتلا بتاك : زستأ نم براهلا ينامكرتلا يلكش دلاول لاقو

 2, هفسعو هحش نم نستأل نيهراك اوناكو مالغ ةئامعبس نم وحن مهنم دسفأو

 - يف ةرهاقلا ىلإ نستأ راصو « رسدب ىلإ اونمأتسإ تماق ىتم برحلا نأ اوقفتاو

 سم اال



 تلفأو « أبهنو ارسآو ءالتق هركسع يف فويسلا اوعضوو « هومزهو هورسكف

 نم نمأتسي ىتح 2, هنومدصي سراف يفلأ ردب لسرأف + ةرخآلا ىدامج رخاوأ

 ىلإ نيلولفم اوعجرف « نستأ مهرسكف دحأ نمآتسي ملف ٠ يلكش وبأ مهدسفأ
 اوفقوف . راجتلاو رصمو عاقصألاو عايضلا لهأ اهيلا أجتلا ناكو ةرهاقلا

 مكل لوقي : لاقف مداخ رسصنتسملا نم جرخف , نيخراص نيكاب رصقلا باب ىلع

 « نوكيتو يباب ىلع نوعرضتت ام ضوعو « مكنم دحاو انأ امنإ نينمؤملا ريمآ

 اوموصو « عماوجلاو دجاسملا أومزالو «هل اوع"رمضتو ىلاعت هللا ىلإ اوعجراف

 فشكيو « مكايإو ينمحري هللا لعلف « تاركنملاو رومخلا اوليزأو ء اولصو

 ءاسنلا تجرخو عماوجلاو دجاسملا ىلإ سانلا داعف ءانب لزن دق ام انع

 « نآرقلا نوأرقي لاجرلاو « نثفتسيو نيكبي روعشلا تارشتنم هوجولا تافشاك

 ىلإ اهيف لزن ةبلغ ىأر نإ ٠ نفسلاو بكارملا أيه دق يلامجلا ردب ناكو

 : اولاقو رصقلا باب اودصقو « سانلا جضف «٠ رصصم بحاص !ذكو ةيردنكسالا

 « ميقم مكعم ينإ : باوجلا جرخف ؟ نحن كلهنو نفسلا يف ردبو تنأ يضمت

 ء مكمعي ام نفسلا نم انهاهف « ةمالسلا بلطي ثيح ىلإ شويجلا ريمأ ىضم نإف
 ضرألا هذه نأ ةفلاسلا بتكلا يف اندنعو « رصنلاب للا نم "قثاو يننأ عم
 ىلإ ردب جرخ .صحسلا تقو ناك اًنملف « كله اهدصق نمو « قرشلا نم ىتؤت ال

 نيب تاقوبلاو بدابدلاو هلفاحج يف نستأ ليقأو 2, هعم ركسعلاو ةرهاقلا رهاظ

 نم مزاح نب ردي ماقأ دق ردي ناكو , ةقاط هب هل نظي مل ام ردي ىأرف « هيدي

 « ةلمحملا لاغيلا ذخآف «٠ مهئارو نم جرخف «٠ سراف يفلأ يف ًانيمك نستا ءارو

 مالغ ةئامعبسلا يلكش دلاو ىلإ نمأتساو «٠ تاواكرخلاو ميخلا يف رانلا برضو
 بلقلا ىلع نادوسلا لمحو « اهمزهف ةنميملا ىلع ردب لمحو «. ةرسيملا يف اوناكو

 التقو أرسأ برعلاو نادوسلا مهعبتو « هلوح ناك نم لتئقو مزهناف < نستأ هيفو
 ةثالث ذخأ اميف ناكو , كلذ لبق دحأ اهمتغي مل مئانغ مهنم اومنغو « لمرلا ىلإ

 الامف بايثلاو لاومألا نم امأو « ةيراجو يبص فالآ ةريشعو « ناصح فالآ

 , ىراسألاو ةعتمآلاو ليخلاو لاومألا نوزوحي بجر رهش ةدم |اوماقآو « ىصحي

 باوج مهيلإ جرخف « ةيعدألاب اوجضف « رصقلا باب ىلإ دالبلا لهأو .نكسعلا ءاجو

 مل يذلا ء ميسجلا بطخلاو ٠ ميظعلا سمألا نم فرشأ ام متملع دق : رصنتسملا

 بجي امو « ىلاعت للا هقشكأ ىتح هادرو هعقد ىلع ةردقلا انسوفن يف .صطخي

 ىلع ناسنا دج'و ىتمو « هتمعن ىلع ىلاعت سن ركشلا "الإ هتلباقم يف نوكي نا
 اوذخ'أف ىراكس ةتس كلذ بعيب دجو مث , كلذ ةلياقم يف هلامو همد ناك « ةشحاف

 ع نآرقلا ةءارقو تاولصلا اومزالو , داسفلا نم رصمب ناك ام لازو ءاوقنخو

 سم ازاله



 ؛ هوخأ لتق دقو ةلمرلا ىلا لصوو « هباحصأ نم ريسي رمت ف هسفنب آمبزه

 نّمم ةعامج اولتقو « هب اهلهأ راث ؛ ةزغ لصو املف « ريسي ىقن يف نستأ ىضمو

 ء هعم ناك نم ضعي اولتقو هولتاقف اهلهأ هيلإ جرخف ةلمرلا ىلإ برهف ءهعم ناك
 ءارمأ دحأ رامسمو هدلو هيلإ جرخف « ًاسفن ةرشع عضي يف قشمد ىلإ برهف

 هلوصو ناكو , برعلا نم سراف يتئام يف قشمدب امهنلختسا دق ناكو نييبلكلا

 لهأ هيلإ جرخو « رامسم هل اهبرض براضم يف اهرهاظب لزنف « بجر ريثاع يف
 « ةنسلا كلت جارخ مهل قلطأو مهركشو « هوكشو ةمالسلاب هوأنهو هومدخف دلبلا

 اهيأ : لاقف ٠ نايعألا نم مهنم دحاو ماقف « ليمجلاب مهدعوو مهيلإ نسحأو

 , كل انفلحو انقل تفلح دق هل بطخيو بطاخي ناك هبو  لداعلا كلملا
 هنأ تفرع دق : لاق « لق : لاق , كحصنأو كقدصأ هللاو انأو . اًّننم تقثوتو

 انل قبي ملو , فعضلاو رقفلاو ةقافلاو عوجلا نم رشعلا رشع دلبلا يف "قبي مل

 هظفح وأ هعنم انتم تمرو . هدصق ودع نم دليلا اذه باوبأ تقلئغ ىتمو ةوق

 انع تدعب نإو « نوحصان كلو نودهتجم كيدي نيب نحنف اننيب ًآميقم تنك نإف
 انكالهل ابيس ودعلل لعجت الف + فعضلاو ىقفلا عسم لاتقلاب انل ةقاط الف

 ركسع نم مكيلخا الو مكنع دعبأ امو ,« تحصنو تقدص : لاقف « انتذخاّومو

 مدختسي ملو 2« مورلا نم نامكرتلا هءاجو 2« قشمدب ماقأ مث 2 مكدنع نوكي
 « ماشلا عيمج يف ريصم بحاص ةيطخ اوداعأو ماشلا لهأ هيلع ىصعو « مهريغ

 مهلاومأ اوكرت دق هباحصأو نستأ ناكو « نادوسلاو ةدماصملا كلذب ماقو

 مهلاومأ ىلع سدقلاب نمو , دوهشلاو يضاقلا بثوف سدقلاب مهدالوأو

 دالوألا نم رارحألا اوديعتساو مهنيب تايكرتلا اومسقو « اهويهنف « مهئاسنو

 بيرق ىلإ لصوو « نامكرتلا نم هيلإ ىوض نميف قشمد نم جرخف « مهوّقرتساو
 ءاجف « لاتقلاب هودعوتو حيبقلاب هوباجأف . نامألا مهل لذبو مهلسارو « سدقلا
 هلام ناكو « ةليلو ًاموي مهلتاقو + هوبسف مهبطاخو « روسلا تحت ىلإ هسفنب

 , اوردقي ملف مهيلإ لوصولا ةدماصملاو نادوسلا مارو « دواد جرب يف همرحو

 , هيلع هولدو « هيلإ هنم هلهأ جرخف « دلبلا رهاظ ىلإ قتر جربلا يف ناكو

 بابلا اوحتفو . بارحملا نم اوجرخو « ركسعلا نم ةعامج هعمو هنم لخدف
 , عماجلاو ةرخصلاب موق ىمتحاو « ناسنإ فالآ ةثالث اولتقف « .ركسعلا لخدو
 ًائيش لاومألا نم ذخأو « ناكملا لجأل مهلتقي مل ثيح لاومألا مهيلع ررقق
 امم « رانيدب ًامهرد نيسمخ لك قشمدي ةضفلا تعيب ثيحب « رصحلا هغلبي ال
 « هيدي نيب ًآربص دوهشلاو يضاقلا لتقو , رانيدب ًامهرد رشع ةثالث يواسي ناك
 - ىلإ ءاجف « ادحأ اهلهأ نم اهيف "ني ملف ةلمرلا ىلإ راسو « دلبلا رومأ ررقو

 ده اأمثع دل



 سوفت ترّسف ؛« قشمد ىلا لفلا دعب لصوو ؛ رخآلا هيخأ دب, تعطنقو
 ةثداحلا هذه مم اولمآو 6 هباحصأو هعامتأ ف فوبسلا 33 و هباصمب سانلا

 نب دمحم نب دحاولا دبع نب دمحأ نسحلا ونبأ قوت ةئسلا هذه يفو

 هللا همحر « يملثسلا ديدحلا يبأ نب ناميلس نب مكحلا نب ديلولا نب نامثع
 ةقامعبرأو نيعبس ةنس

 , 200كلذ يفهل هرمأب ماشلا حاتتفا ىلع هتنوعمل هاش كلم لداعلا ناطلسلا هيخآ دنع نم هيلإ شيرتق نب ملسم ةلودلا فرش لوصوو ؛ هيلإ بالك ينب نم برعلا عامتجاو 3 ماشلا ىلإ 3 محتتفلا يبأ هاش كلم ناطلسلا يخأ نالسرأ ىلأ لداعلا ناطلسلا نب شئتنن ديعس يبأ ةلودلا جات ناطلسلا لوصوب رابخألا تدنرو اهيف

 ٠ هللا همحر بيطخلا الط نب دمحأ نب ( و +0 ) دمحم نب نيسحلا رصن ىبأ ثوت اهيشد
 جبس ل سس

 . ١/4 54١م : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك .رظنا < "٠ قشمد ومن هراظناب هجوتلاو ساحل نم ناصحلا عقد ىلع شتت نيجأ امم « ةيعاسم تحجتو « نامكدتلا ا ةيبرعلا ىوقلا ةملك ديحوتو بالك نم نيعراصتملا نيب عدصلا بأآر ىلع ًانمض لمعو . هتدعاسمب رهاظتو , لصوملا ييمأ يليقعلا شيرق ني ملسم بلح ىلع دو هب قحتلاو ٠ بلح ةرصاحمب شنت ماقو « شتت هاخأ ماشلا عطقأو « ماشلا يف مهعطقأو : مهدعوف 2, قباس ىلع مهنيعي نأ هنم اولأسو « مهلاح اوكشف » هاشكلم ناطلسلا ىلإ ةليبقلا ءامعز سشصعب باهذ ىلإ ىدأاف بلح ريمأ رصن نب هومحم نب قياس عم تاعارم ىلإ داق بالك ةليبق طاسوأ يف قافشنا تدل )1 ٠ «قشمد ىلإ داع مث ءركاسعلا عمجي هنأو رصم ىلإ دوعلا ةين ىلع هنأي دادغب ىلإ هباتك ءاجو , اهروس زستأ مدهف روص ىلإ اهيف ناك نمو وه برهف ةلودلا نيزد يب ناكو , اهريصحف اقاي ىلإ ىضم مث « تداعو فيرلا تبهتف ةيلرم تعبد , هيف ماقاف شيرعلا ىلإ ءاجو « فرطت انيع اهب عددي ملف اهيف نم لك لثثد ذأ

 امل
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 لتقو « اهنم لوألا عيبر رهش يف هيلع ضبقف « هلهتسم هنم اهب شحوتسا تارامأ

 «قشمد ةلودلا جات كلمو « هيف لقتعملا ناكملا يف رتوب هقنخب رمأ مث « الوأ هاخأ

 زسنأ لعف نم دضلاب لعفو اهلهأ يف ةريسلا نسحأو « اهيف رمألا هل ماقتساو

 ٠ نيطسلف لامعأ كلمو « اهبف

 ٠ (7)0ءاشلا يف كارتألا مدقم هاشدمحأ لتُف ةئسلا هذه فو

 « اهيلع لزنو ؛ هركاسع يف بلح دصقو « قشمد نم ةلودلا جات زرب اهيفو

 داع مث « ًاقرشم تارفلا ربعو « لوألا عيدر رهش يف اهنع لحرو« ًامابأ اهيلع ماقأو

 ةعازم نصح كلمو 6 ةجحلا يذ يف ركب رايد ىلإ لصو نأ دعب ماشلا ىلإ

 ٠ قشمد ىلإ ًادئاع اهنع لحرو« زازع ضبر قرحأو 0©2ةريبلاو

 ةئامعبرأو نيعبسو نيتنثإ ةنس

 مورلا دالبب كارتألا نم ةقرف تكله اهيفو « هرسأب ماشلا يف راعسألا تصخر

 ٠ دحأ مهنم تلغ ملف « ةازغ اوناك

 نبا اهدروأ امك هاش دمحأ ةمجرت ترشن دقلو , بلح ةنيدمل شنت راصح ءانثأ )0(

 ,ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك قحالم يف بلطلاةيغب هباتك يف ميدعلا

 155-271 : ص ىظنا « باتكلا سفن يف بلح ةراما يف هرود نع تثدحتو
 .الطمظ هذ

 اهنيب ٠ بلحو جبنم نيب بلخ لامعأ نم ةدلب يه : لاقف هعازئب توقاي نكذ (؟)

 نيب طايسمس بيرق دلب يه لاقف ةريبلا فصوو « ةلحرم امهنم ةدحاو لك نيبو

 دعبتف رازع امأو « عساو قاتسر اهلو ةنيصح ةعلق يهو « ةيمورلا روغثلاو بلح

 ٠ بلح ةظفاحمل ةعبات ةقطنم نكرم يهو / مك 55 / ةفاسم بلح ةنيدم نع نآلا

 جبنم ذخأ شتت نأب لاقف ربخلا اذه بلحلا ةديز يف ميدعلا نبا درووأ دقو اذه

 . 1171-117 : ةدبزلا  زازع مجاه مث ريدلا نصحو ايافلا نصحو

 « ثداوحلا نم ريبك ددع دعب بلح ةنيدمل يليقئعلا شيرق نب ملسم ملست ءاج 2

 مالتسابو ء 141١-181 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك يف اهتثحب

 هتدايس طسب ةلواحم يف عرشو « ةيسادرملا ةلودلا مكح ىهنأ بلح ةعلقل ملسم

 * ةريزجلا نمو هنم نامكرتلا درطو هلك ماشلا ىلع

 | امها“ ا



 (١)ةثامعيرأو نيعبسو عبرأ ةنس

 لامي هبف ناك يذلا (92فقسألا نم بجر نم نيرشعلاو عباسلا تبسلا

 ةعنامملاو هنيصحتو هترامع ف عرشو « هدب يف لصح نأ ىلإ هيف هبغرأو هل هلذب

 ٠ "هنود ةامارملاو هتامح ف هسفت تبوقو هيف هلاح تنكمت نأ ىلإ « هنع

 ؟خسانلا مأ فلؤملا ىلإ كلذ درمأيردأ الو.« نيعبسمو ثالث ةنس رابخأ لصألا يف سيل 6

(0 

0 

 لخدم * ةيطنزيبلا ةيروطاربمالل ةعاطلاب نيدي ناك يذلا ةربابلا فقسأ نم

 * )85 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ

 تبثآو ء / ه 285 / ةنس رابخأ يف رزيش طوقس ربح يزوجلا نبا طبس دروأ
 ريمألا هب ثعي باتك نم ةلوطم تارقف ءىباصلا لاله نب دمحم ةمعنلا سرغ نع

 2, رزيش ىلع هئاليتسا نع هب ثدحت  دادغب ىلإ ودبي امك  دلقملا نب يلع

 [ دلقملا نب يلع ييمألا يأ ] هطغبباتك ىلع تفقو : ءىباصلا نب دمحم لاق »

 ىلع ءاليتسالا نم ىلاعت هللا ينقزر دقو ٠ رزيش نمصح نم !نذه يباتك : هنم

 نمو «2 قونالا ىضيب نصحلا اذه نود نمو ٠ قولخمل تأتي مل ام ميظعلا لقعملا انه

 2, ةدرملا نجلا ناميلسو . ةمألا هذه توراه ينا ملع لاحلا ةقيقح ىلع فقو

 بئذلا نيب عمجأو « هلحم نم ىمقلا لزنتسأو ء هتجوزو ءرملا نيب قرفأ» ينثأو
 . متغلاو

 لوقعلا شيطيو « بابلألا لهذي آرمآ تيآرو « نصحلا اذه ىلإ توظن يثإ
 هنم لت ىلإ تدمعف « لاتحمل ةليح هيف الو , راصح هيلع سيل « لجر فلآ. عسي
 ناكو « يلهأو يتريشع هيف تلعجو « انصح هترمعف « نسحلا لتب فرعي بيرق

 ٠ فيسلاب هتذخأو هيلع تبثوف « صارغلاب فرعي نصح رزيشو لتلا نيب
 تطلخو .هنع نوزجعي ام ىلإ مهفلكأ ملو هلهأ ىلإ تنسحأ هتكلم نيحو

 لهألا لثم انرصو « يدنع نيئذؤملا تاوصأب مهسيقاوتو 2 يمنغب مهريزانخ

 ينوئيجي اوراصو « يب اوسنأ مورلا عم يلعف رزيش لهأ ىأر نيحف ٠ نيطلتخم
 , تايارجلا مهيلع تيرجأف ٠ مهفصن وحن يدنع لصح نأ ىلإ نينثإو دحاو نم

 مهتصح دصق نم يأو « يدالوأ عم مهدالوأو يميرحب مهميرحو يلهأب مهتج زمو

 نيرشع مهنم ذخأف « شيرق نب ملسم ةلودلا فرش مهرصحو «, هيلع مهتنعأ
 : اولاقو اوءاج مهتع فرصنا املو « مهضوع نيرشع مهيلإ تسسدف «مهلتقف الجر

 مهنيب ترجو 2 مكنم ًاريخ عضوملا اذهل ديبرأ ام ال : تلقف « نصحلا كيلإ ملسن

 ب ميلست نم دب ال : اولاقو  ”يلإ اوءاجو « هنم |ورفنف « ةوبن مهيلاو نيبو
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 ةثامعبرأو نيعيسو سمخ ةنس

 هعمو « قشمد نم (١)هانشلا ةيحان ىلإ ةلودلا جات ناطلسلا هجوت اهيف

ةيحان دصقو « لماك نب روصنمو « حلاص نب دومحم نب باثو ريمألا هتمدخ يف
 

 وه امو « شيرق نب ملسم ةلودلا فرش ربخ هب لصتاو « ةدم كانه ماقأآو مورلا

 ينب نم هيلإ برعلا عامتجاو « دادعتسالاو بهأتلاو داشتحالاو عمجلا نم هيلع

 ؛ اهل ةقياضملاو قشمد ىلع لوزنلل نابيش ينبو ةدلوملاو داركألاو ليقعو ريمن

 «9مزعلا اذه فرع امل قشمد ىلإ ائفكنم ةلودلا جات داعف « اهكلمت يف عمطلاو

 لوصوب ربخلا دروو « ةئامعبرأو نيعبسو تس ةنس مرحملا لئاوأ يف اهيلإ لصوو

 لجر ةثامعيس يعمو ٠ هيف تلصحو 2 هنع اولزنو يلإ هوملسف كيلإ نصحلا

 مهرد مهتم دحاول ذخؤي ملو ٠ ضبرلا يف اولصحو يلاجرو يمع ينب نم

 ةتسل مهتابجاو مهتيطعأو مهيم دقم ىلع تعلخو ء ردق هل الام مهتيطعأو « *درف

 * مهريزانخو مهنابلصو مهسيقاونو مهدايعأب تمقو , رهشأ

 مهلك بغرو مهلسر ينتءاجف مورلا نوصحو بات نيعو ةيزرب لهأ كلذب عيمس و

 تشيجو « تاراغلا يلع تنش ذإ ٠ لاحلا كلت ىلع انآ انيبق « <يلإ ميلستلا يف

 « رزيش نصح تملست مل « هنم أظيغ شيرق نب ملسم ةيحان نم شويجلا يوحن

 ”يلإ دوقي ال هنأ ء رزيش نصح تدذخأ اذإ يننأ ٠ كلذ لبق يل فلح نآ دعب

 الو « مورلا ىلإ هنديعأل ينع هتني مل نئل مسقأ لابو « اشيج ثعبي الو , ًاسرف

 - « آدبأ هريغ ىلإ الو ٠ هيلإ هملسأ

 ينعت تراص ام ابلاغ (« ماشلا » ةرابع نأ ةرتفلا هذه تاباتك نم تصلختسا

 ٠ «ىلعألا» ةرابعب انايحأ قفرت تناك اهنأب ًاملع ٠ ماشلا دالب نم يلامشلا ءنجلا

 ذخأف 2, بلح ىلإ شتت راس اهيفو » : 2 ه 06 ةنس رابخأ  نامزلا ةآرم يف

 لامب هل بتك هاش كلم نإ ليقو « ةعرسو ةلجع ٠ سخب نمثب هعاب ام اهتالغ نم

 ملسم ْكقنأو ., هيلع ردق ام عابو ٠ هسفنب راسف ٠ هلطمف شيرق نبا ىلع

 2 بلح براقي امو 2 ديدحلا رسجب ماقأو شتت ظافف « بلح لففحل هباحصأ

 هيخآ ىلإ ناطلسلا بتك تدروو ٠٠٠٠2 بلح ىلع تاراغلا نشب كب قترآ سمأو

 هقرافف ,هباب ىلإ دوعلاب كب قترأ ىلإو بلح دلبب ميقي الو قشمدىلإ عجري نأب
 ةقرافمل هسفن تفعضو اهب لحو ءقشمدىلإ شتت راسو «ديدحلا رسج نمكب قترأ

 ٠ «اهنم نيخسرف ىلع لزنفءشتت ءارو داركألاو برعلا يف ملسم رسبعو ءكب قترأ
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 ينب نم ةعامج ه هلصوو « مرحملا يف ًاضيأ سلاب ىلإ هدشح يف ةلودلا فرش

 هيلإ لصوو « قشمد ىلع ل ٠ نأ ىلإ هسا يف ًاعرسم ركسعلاب ضهنو « بالك

 رخو « مايألا ضع يف قشمد لهأ لتاقو « نميلاو سيق برع نم ”ةعامج
 فشكتااف *ةقداص ”ةلمح هركسع ىلع لمحو « قشمد نم ةلودلا جات ركسع هيلإ
 « ىرخأ رةلمحب مهيلع داعو « هناكم ىلإ قيرف لك داعو « هركسع عضعضتو

 عجارتو « رسألا ىلع فرشأو هناكم ةلودلا فرش تبثو برعلا تمزهناو

 «قشمد ىلع نييرصملا ركسع ةنوعم ىلع دمتعا دق ةلودلا فرش ناكو ؛ هباحصأ

 دعاقتلاو داجنالاب هيلع لقاثتلا مقوف « اهذخأ ىلع يرصملا ركسعلاب هتدضاعمو
 هيلع مهدوفوو مهلصاوتب هنأش مظعو « هيلإ سانلا ليم نم آقافشا داعسالاب هنع
 لغش ام هلامعأ نم هيلع دروو « هانمت ام باخو هاجرو هلمأ امم هسأب عقو املف
 : هقلقأو ( و 54 ) هجعزأ امب رابخألا ترتاوتو « 0١2هلامعاو هرييدت يف هرطاخ

 حالصإو اهلاوحأ ديدستل هتنالو ىلإ هدوعو هدالب ىلإ ق قشمد نع هليحر نأ ىأر

 ”ركاس هنأ مهوأف « هنأش نم قفوأو « قشمد ىلع هماقم نم بوصأ اهلالتخا

 لزنو « قشمد نع لحرف « هيلإ دهن بولطم برأو « هيلع مهم رمأل تالبتثقم
 ًاقرشم لحر مث اوبرطضاو كلذل اوقلقف « كلذ قشمدب نم فرعو رفصلا جرم
 نم كلهف ً؟راهنو اليل ريسلا لصاوو تالفجتم هريس يف ”دجو « الجو ةبربلا ف

 « شلعلا نم ”ةرثك رصح الو « ”ددع هيصحب ال ام برعلل باودلاو يشاوملا
 ىنب يداو ىلإ قيرطلا هب تجرخو « ريثك ”قلخ سانلا نم عطقناو فلتو

 تعلم نب فلخ ىلإ ةقدص (نب ؛ ) زعلا اب هريزو ذفتأف « ةيملس نم بيرق نيصح

 هتياكت نم هملعب امل ةلودلا جات ناطلسلا نيبو ماشلا نيب هلعجيل صمحب ميقملا

 وه قشمد راصح ةعباتم نع علقي. هلعجو « هقلقأو ملسم جعزأ يذلا ناك دقل )١(
 فرش ىلع نارح لهأ اصع » : يبهذلا لوقيوو « هدض نارح يف ةروث مايق سخ

 ىلع اومزعو « يلبنحلا ةلبج نبا مهيضاق اوعاطأو ٠ شيرق نب ملسم ةلودلا
 * 0 ايضفار ملسم نوكلو آينس هنوكل « نامكرتلا ريمأ قبج ىلإ نارح ميلست

 3٠ر81 ٠-1589 : ةيبيلصلا بورحلا خ خيرات ىلإ لخدم يباتك لنا
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 ريزولا زعلا وبأ ماقأف « كاتثفلا مهلاطبأ نم هب رفظ, نمب هكتفو كارتألا يف

لا فرش هيلع علخف هدوع نيح ىلإ صمحب
 ظفح 2©7١هعم ررقو همركأو « ةلود

 ٠ هسفنب بتيطو « ماشلا

 ٠ قشمد ىلإ داعو « نوصحلا ضعبو « سوطرظا

 نالسرأ بلأ نب حتنفلا يبأ هاش كلم لداعلا ناطلسلا لوزن سحلا دروو

 ٠ «9ةعلقلا عم اهكلم نأ

 ةيكاطنأ دلب ىلإ ةلودلا فرش هجوت مرحملا نم يناثلا سيمخلا موب فو
 .٠ (90مورلا كلم سودرفلا ءاقلل

 ةيغبباتك يف ةلوطم ةمجرت بعالم نبالوبعالم نب فلخ رابخأنم ريثكلا عمسنس (1)

 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك قحالميف اهترشن :ميدعلا نبالبلطلا

 ٠ "مم اد "م

 دجتسا امو «شيرق نب ملسم لتقم نع ثيدحلا دعب لب ءانه سبخلا !ذهناكم سيل )2

 سس ١985 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخادم يباتك ىظنإا * بلح يق كلذ رش

 . م6٠

 بلاط ماشلا ىلإ ب ملسم  دعص امل » :  ه ال4 ةنس رابخأ  نامزلا ةآرم يف (*)

 2, ةنس لك يف « راتيد فلأ نوثالث وهو . ةندهلا لامب ةيكاطنأ يلاو سودرفلا

 اهميلستو اهحتف هعم اوررقو « ةيكاطنأ لهأ هبتاكو « ًائيش هيلإ لمحي ملف

 عدي ناكف , يئارصن بتاك هل ناك هنأ هفلختو ملسم يأر ءوس نم ناكو. هيلإ

 ملسمو اهيلإ برهف « ةيكاطنأ حتف بتاكلا ققحتو « هب ةقث « مهتابتاكم هدنع
 اوناكو . مهريضحآ اهيلع فقو املف ٠ سودرفلا ىلإ بتكلا كلت عقدو « بلحب

 ناطلسلا ىلإ بتكو « ملسم فشاكو « !رسبص هيدي نيب مهلتقف , ناسنا ةئامثالث

 سودرفلا نأ ىقتساو « لاومألاو علخلا هل ذفنيوو , رصم بحاص بتاكي هنأب

 * « ةندهلا لام ةنس لك ناطلسلا ىلإ لمحي

 دع اللالا#أ؟



 ةيناطلسلا ملخلاب (1)كلام نس ملاس ةلودلا سمش ريمألا لصو اهيفو

 ٠ (9سلح ىلإ ةلودلا «فرش ىلإ

 لصو اهيفو ؛ صمحب بعالم نباو ةلودلا فرش نيب حلصلا (0ررقتو

 ىلع بلح ذاجنال « فيثك ركسع يف « ةلودلا فرش ريزو « ةقدص نب زعلا وبأ

 ٠ ؟؟”اهنع لاحلا يف « ةلودلا جات لحر اهيلإ لصو املق « ةلودلا جات

 ةئامعبرأو ناعيسو تس ةنس

 نب ملسم ةلودلا فرش ةكلم نم تذخأو « ناكر ح ةنيدم ىلع لمع اهيف

 ( هركسع يف اهيلع لزنف « اهربخ فرع نيح اهيلإ داعو « ءرفص عباس يف شرق

(0) 

(0 
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 لتقم دعب راصو « بلح ةعلق مكحب ملسم هفلك ٠ شيرق نب ملسمل مع نبا
 نم هلآو هلهأ امم : ربعج ةعلقل اديس هاشكلم ناطلسلل بلح طوقسو ملسم

 ةيفب باتك يف ةمجرت هل ٠ ةيبيلصلا بورحلا ثادحأ يف بك رود لغش ىلإ هدعب
 س 5١68 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك قحالم يف اهترششن بلطلا

 هاما

 ,ةيمطافلا ةفالغلاو شيرق نب ملسم نيب تاقالع دوجو سبغب ةنطلسلا ةفرعم ىدل

 ىلإ ينم بتكلا تناك نإ » : ملسم هباجأف « هيتاعي كلملا ماظن سيزولا هيلإ ثعب

 , مكل ًايحاص اوظفحاف « ”يلإ هنم تناك نإو ٠ ”يلع بتعلا هجوت ,ء رصم بحاص

 هيق بقر امك ء هيف اويغراو « مكيديآ- نع هوجرخت الو « رصم بحاص هيف بقري
 ةنس رايخأ  نامزلا ةآرم - ةيناطلسلا علخلا هتلصو اذه ىلع ءانيو * « مكريغ

 ٠ همام

 رابخأ نامزلا ةآرم يفف « انتبثأ ام اهباوص ةفحصم يهو.« ررقو » لصألا يف

 « هميرحو بعالم نبأ ءاسن تجرخف « صمح ىلإ ملسم داعو » : -ه 5ا/6 ةنس

 هيلاطي ملو : هلاح ىلع هاقيأو « هل مذو .ء نهنم ىحتساف «ء ملسم ليذب نقلعتف

 ٠ « بلح ىلإ داعو . هل فلحو « هفلحتساو « هيلع ررقت امب

 هاوسعم |ذكه سبخلا قوس يفو « قشمد ىلع شيرق نب ملسم ةلمحلبق !ذه لصح
 ةفلتخم رداصم نم ذخأ هنأ نم « يسنالقلا نبا لمع ةعيبط ىلع ديدج ليلد

 قيسنت امثود هداوم تيثآو

 طم دل



 « اهيلع طاتحاو اهرمأ بترو « اهكلمو « اهحتتفا نأ ىلإ اهيظاوو اهقءاضو

 ٠ 20 اهظفح يف تاقثلا ىلع دمتعاو

 لاله نب دمحم ةمعنلا سرغ نع - ه ؟ال١ ةنس رابخأ  يزوجلا نبا طبس لقن )1(

 نأب ملسم ىلإ نيغلا لصوو » : لاقف اهيلع ءاضقلاو نارح ةروث سيخ ءىباصلا

 بعالم نبا هقيرط يف حلاصو « صمح ىلإ أراك عجرف . هيلع اوصع نارح لهأ

 نب دومحم نب بيبش عطقأو « ةيملسو ةينفر : صمح ىلإ ًافاضم هاطعأو هفلاحو

 موي اهلصوف ٠ نارح لجاعو « لامعألا كلت يف هفلختساو ٠ ةامح ةيلقوزلا

 , اهلهأ ىوغتسا دق يلينحلا ةلبج نبا اهيضاق دجوف « لوألا عيبر نماث ةعمجلا

 نبا دفنأو «ء باثو نب عينمل ريغص دلو عم ٠ ريمن ينب نم ةعامج اهيلإ لخدأو
 مهاندتساف « ًابيرق ناكف ٠ نامكرتلا ريمأ قبج ىلإ ريمت يني هوجو دحأ « ريطع

 لصيل هنم ةعيدخ هينميو « املسم ملعي يضاقلا عرشو « دلبلا مهيلإ ملسيل هيلإ

 كلذك وه انيبو ١ روسلا نم ةعطق ىمرو « مهبراحف ملسم ملعو . نامكرتلا

 فرشأف « هعم نمي وه بكرو « دليلا نولتاقي آماوقأ كرتف « نامكرتلا لصو
 فورعملا « ىنهتلا مهيلع اوكلما برعلل لاقو ٠ دارطلا لصتاو « نامكرتلا ىلع

 اوشطعو « اولعفق « هنيبو نامكرتلا نيب اولوحو . مكءارو هولعجاو ء بالجلاب
 نأ ىلع « ءاملا سأر نيبلاط مهعمجي اولامف « مهيلع سمشلا ترجهو « مهليخو

 كشي مل «مهلويخ اوفطع املق « برعلا ىلع اودوعيو « مهلويخ اوقسيو « اوبرشي

 2, مهومنغو مهوعبتف ,ء اومزهناف « مهيلع مهسوقن اوقلأاف « ةميزه اهنأ برعلا

 نم ةعطق ىمر املك ناكو .٠ ناوح راصح ىلع ملسم ماقآو 2 اورسأو اولتقو

 برقلا موري نم تعنم « تادارعو قيناجم ةملثلا ءازإب ةلبج نبا بصن « ريوسلا

 قيناجم اهناكم تلعج « روسلا نم ةعطق تيمر املك كنإ : هلسارو, ٠ امهنم

 * صبرىتو « مهبرح نع فقوتف . اهنم دشأ الاجرو تادارعو

 , مهايأ يضاقلا ذخأف 2, ةوخإ ةثالث اهلهأ نم ملسم ىلإ نمأتسا هنأ قفتاو

 , ملسم ىلإ هسأرب ىمرو « هلتقو ٠ روسلا ىلإ هدعصأف « اريبك اخيش ناكو
 سا ءاش نإ دلبلا حتقأ ًأدغ : لاق ٠ لاحلا ملعو « هيدي نيب سآرلا ىضحأ املف
 مهرمأو برعلا ىلإ ذفنأو « هياوج يف رصنلا هللا نم وجرأ يغب !ذهف , ىلاعت

 ناكو « حالسلا هيلعو ملسم مدقتو ٠ حالسلا اوسبلو اوءاجف « لاتقلل روكيلاب

 لئسف ٠ ليغلا لجأل , قيرطلا نم ةراجحلا نوفظني « ليللا يف الاجر ثعب دق
 -080 املق « دلبلا بهنيو « سانلا كلهي الئل نامألا هيطعيو , ةلبج نبا بتاكي نأ

 حا : ةقرولا سأ ىلع هباوج داعأ . بتك

 ب امه ل



 (ظ 54) ةقدص نب زعلا يبأ هريزو ىلع ةلودلا فرش ركدت ةنسلا هذه فو

 « امايأ ماقأو « هلقتعاو هيلع ضبقف « هنع هتغلب لاوحأو « هنم اهركتأ بابسأل

 ٠ هسفث بكيطو هقلطأو هرمأ ررقو

 ةثامعبرأآو نيعبسو عبس ةنس

 ةنيدم ىلع لمعلا يف 2١7 شنلتتتق نب ناميلس عرش ةنسلا هذه يف

 هذه ىلع لؤي ملو اهل كتلمتلاو اهدخأ قف داهتجالاو اهرمأل رييدتلاو 6 ةيكاطنأ

 نم رشاعلا دحألا موب, يف ”ةقرس اهكلمو « اهيف هدارأ ام هل مت-نآ ىلإ ةيضقلا
 ٠ 220هتالو تاقث نم اهظفح يف هيلع دمتعا نمب اهرمأ بكترو « نابعش

(0) 

0 

 ما اء هامل لا هاه * بتكلا نم ءابتأ قدصأ فيسلا

 هدييبع عمجف « مدقأ نم مهنم امف ء ةحتفلا ىلإ لوخدلاب برعلا ىلإ مدقتف

 نيكتيا دلو دعصو « دلبلا لخدف « ذئنيح برعلا هتعبتو ء اهمجهو هصاوخو
 بلط مث 2 ءايسيقرق هعطقأف بابلا حتفو ٠ روسلا نم لزنو ٠ يناميلسلا
 لسهأ نايعأ ىلع ضبقف « هادلوو لخأف ٠ نطق هيف جودنك يف دجوف يضاقلا

 . هيدلوو يضاقلا بلصو بهنلا عفر مث  راهنلا رخآ ىلإ دليلا بهنو ء نارح

 ضرأي هلزانم ىلإ داعو « ماوعلا نم آقلخ لتقو . روسلا ىلع نيينارحلا نايعأو

 * لصصوملا

 ماني نم قوجلس نب نالسرأ نب شملتق هوبأ ناك ٠ مورلا ةقجالس ةلود سسؤم

 يف صاغلا هياسحل ناميلس طشن « ةيقوجلسلا ةلودلا نيطالس لوأ كبلرغط مع

 ,ةيكاطنأ يهاضت لحاسلاب دلي يهو 2 ةيقين )) لالتحا نم نكمتف «ىرفصلا ةيسآ

 « ةبرز نيعو ةصيصمو ءهنذأو سوسرط نم اهيلي ام عيمج ىلع ىلوتسا امك
 فصتنم يف اهتعزتنا دق ةطن نيب تناك يتلا ةيطن زيبلا ةيمالسالا روفثلا قطانم يأ

 ةيكاطنأ وحن هراظنأي ناميلس هجوت اذه دعبو « بلح ةراما نم رشاعلا نرقلا
 لخدم * ةرتفلا سفن يف بلح ةرامإ نم ةطن نيب اهتعرزتنا دق ًاضيأ تناك يتلا

 - 153511١١-198 -381 , 537 , "4: ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ

 : اهيف ءاج ةيكاطنأل ناميلس لالتحا لوح ةلصفم ةياور ميدعلا نبا انل مدقي

 يف شملتق نب ناميلس عرش [ م44١٠ 3 ةثامعبرأو نيعبسو عبس ةنس يفو »
 ةيقين نم ىرسأف « دارآ ام هل مت نأ ىلإ اهذخأ يف داهتجالاو ةيكاطنأ ىلع لمعلا

 - (ةيكاطنأل يطن نيبلا مكاحلا) 'سودرالفلا نأ مهوأوءبوردلا نيعو هركسع يف

35 2 



 « ةلودلا فرش ركسع نيب ةعقو تناك « ةنسلا نم لوألا عيبر رهش فو

 فرش ركسع ىلع كارتألا رهظتساو « ركب رايد نم دمآ ضرأب كارتألا ركسعو
 ٠» هومزهف ةلودلا

 ناطلسلا هاكود ىلإ شرق نب ملسم ةلودلا فرش هجوت اهنم بجر فو

 .همرتحاو همركأف « هطاسب ”ءىطوو هيلع لخدو نالسرأ لأ نب هاش كلملداعلا
 «هلامعأ ىلع رارقإلاو 6 هلاوحأ حالصإ نم ىوهي أم ىلع هرمأ ررقو هيلع علخو

 ٠ (17هاغتبم لينب ًارويحمو « ىقل امب ًارورسم داعو ؛ هاشخي ناك ام ةلازإو

(0) 

 فرعت ةعيض لهأ لتقف « اليل ةيكاطنأ لصو نأ ىلإ ريسلا عوسأو « هاعدتسا
 « حامرلاب روسلا تافرش يف الابح اوقلعو « هب اورذني الئل مهعيمج ةينارمعلاب
 ىلإ اولزن ةعامج روسلا ىلع مهنم راص نيحو ٠ سراف باب يلي امم اوعلطو

 نيتئام اوناكو , هوقلغأو بابلا نم هركسعو وه لخدو , هوحتفو سراف باب

 كارتألا حاصو « حابصلا ىلإ دلبلا لهأ مهب رعشي ملو ٠٠*٠٠ الجر نينامثو

 ءاومزهناف مهولتاق دق سودراالفلا يىكسع نأ ةيكاطنأ لهأ مهوتف « ةدحاو ةحيص

 نم هسفني يمر مهضعبو « ةعلقلا ىلإ بره مهضعيف ٠ مجه دق دلبلا نأ اوملعو
 هيلإ دراوت ةيكاطنأ ةنيدم ديس ناميلس حبصأ نأ دعبو 2 « اجنف روسلا

 ةيكاطنأ ناميلس ذختاو « اهحتفف .لهش ةبارق ةيكاطنأ ةعلق رصاحف . نامكرتلا
 « جاردتسا نع اهضعبو « عوط نع اهضعب اهل ةرواجملا نوصحلا حتفو » هل أرقم

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم - اهيلع ءاليتسالل بلح ةنيدم وحن علطتي ذخأ مث

 ٠ 1994--194 : ةيبيلصلا
 ريهج نبا ةلودلا نخف ىيزولا ىلإ هاشكلم ضوف م ٠١87 / ه ال7 ةنس يف

 ةلودلا ميسق ىقنس قآ هسأر ىلع لعج ٠ ةريزجلا وحن يقوجلس شيج ةدايق
 يفو « قترأ ةدايقب ضخآ شيجب هفدرأ مث  بلحل يقوجلس مكاح لوأ ناك يذلا

 ةيناورملا ةلودلا عم شيررق نب ملسم فلاحت ةلمحلا هذهل يدصتلل ةلواحم

 بنجتل ريهج نيا عم شيرق نب ملسم لسارتاو « دمآ برق .كسعو ٠ نيقرافايمل
 بلطل ةديعبلا دالبلا نم انئج نحن » : اولاقو نامكى تلا اذه ضري ملو « لاتقلا

 اوناكو , برعلا ىلع ++ اوفرشأو ٠-٠ ليللا فصن اوبكرو ٠٠٠٠ . بهنلا
 « دمآ ىلإ ملسم برهو « برضه الو نعط ريغ نم ديلاب مهوذخأف 'نغلا فاعضأ

 حم يف ملسم ةرصاحمب ريهج نبا ماقو « مئانغلا نم ىصحي ال ام نامك تلا بسكو

 ام !ة١ دس



 ةئامعيبرأو نيعبسو نامث ةنس

 نيبو شمنلتتكق نب ناميلس كلملا نيب برحلا فاصم ناك ةنسلا هذه يف

 ىلع رفص نم نيرشعلاو عبارلا مويلا يف شيرق نب ملستم ةلودلا فرش ريمألا
 « ةلودلا فرش ركسع رسكف لحازرق هل لاقي عضوم يف 227نيرفع رمن

 ًاقياضمو اهل ًارصاحم بلح ىلع لزنو هعمج يف كلذ دعب ناميلس لحرو « لتكقو
 هدارأ ام هل ًابهتن ملو هء ةدم اهل ”الزانم ماقآو لوألا عيبر رهش لهتسم يف اهيلع

 ٠ "0هدالب ىلإ ًائفكنم رخآلا عيبر رهش نم سماخلا ف اهنع لحرف « اهيف

 «لصوملا وحن مودقلاب عراسف « لصح ام ىييخي هاشكلم ناطلسلا ىلإ بتكو ء دمآ

 ىلإ لاملا نم أريبك آاغلبم عفد امدعي دمآ نم ةاجنلا نم ملسم نكمت هلوصو لبقو

 ةراوثب شكت هيخأ مايقب ملعو 0 ملسم ةاجنب هاشكلم عمس لصوملا يفو «٠ قترأ

 نب ملسم لسار كلذل < هذه ةروثلا رطاخم يقالتل ةدوعلا ررقف ٠ ناسارخ يف هدض

 لخدم يباتك رظنا ٠ ناهفصأ وحن لصوملا رداغ مث , هحلاصو هلبقتساو شيق

 . ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ 00

(00 

(0 

 مجعم يف نيرفع ةدام ىظنا ٠ انتيثأ ام هباوص فيحصت يهو « نيفس » لصألا يف

 ٠ : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم * 9١/١ : بلحلا ةدبز ٠ نادلبلا

 تاوق تكبتشا ٠١86 ناريزح 7١ / ه 578 سضص ؟8 تبسلا موي ةريهظ يف
 باحصأ هوجو يف تناك سمشلا نأل ٠ اهيلع ترصتناف ملسم تاوقب ناميلس

 هوكرتو « هنع اولخت لئابقلا لاجر عم هشيج يف زفلا ةقزترملا نألو + ملسم
 ملسم لواحو , بلح ثادحآ نم ةئامتس ىوس هعم دمصي ملو « هريصم يناعي
 , ةثامعبرأ مهنم طقسف هياحسنا ةيطغت يف ثادحالا دهجو « بلح ىلإ باحسنالا
 لمحو « هتايح هتدقفأ ةيررض ىقلتو « ةاجنلل قيرط نيمأت يف ملسم قفخأو

 لمأي ناكو ء بلح روس مامأ اهحرطف امهب أد ما اج ناسف نبأ فاعل

 0000 هل 1و4 ةيبيلصلا
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 « اهنم مده ناك ام ميمرتو « بلحب فيرشلا ةعلق ةرامع يف عرش اهيفو

 . (7١اهترامع لاح يف هيلع تناك ام ىلا اهتداعإو

 دالب ىلع اولوتسا جنرفألا نآب برغملا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو
 حرصتسا (”ةلطيللط بحاص نأو « اهلهأب اوكتفو « اهوكلمتو « سلدنألا

 ةثاغالل اوضهنو « داجنإلا ىلا هوباجأف « جنرفألا ىلع مهب دجنتساو نيمثلملاب
 2« فيثك شيجو « ميظع قلخ ف هيلإ اولصوو « داهجلا بلطو « داعسإإلاو

 اورسكف « ةرثكلا يف ةياغلا ددثعلاو «ةرثدلا دادعألا ف مهو جنرفألا اوففاصو

 نم الإ تلفي ملو « مهنم رثكألا لتق نع تلجأ ”ةميظع ”ةرسك جنرفألا ركسع
 ءافلأ نيرشع ( و 55 ) اوناكف ىلتقلا ىصحأ ثيحب هلجأ يف رخأو « هداوج قبس

 نوملسملا نذآو ءعافترإلا ةياغ فنيذاتلل رئانم عبرأ اهب ينثبو مهسوؤر تعمشجف

 « نيروجأم نيرورسم نيرفاظ نيملاس مهدالب ىلإ نيمثللا ركسع داعو « اهيف
 يف يقبو « سلدنألا دالب نم جنرفألا هكتلم ناك ام صالختسا نم اوعنتماو

 ٠ هلاح ىلع مهيدي

 «ءسيبللا ضعب لكشلا اذه ىلع ةرابعلا يفو « فيرشلا ةعلقلا ةرامع » لصألا يف )0(

 ةنيدملا ةعلق يف ًاميقم كلام نب ملاس همع نبا ناك شيرق نب ملسم لتق امدنعف

 ناك نيذلا ٠ ثادحألا ديب ةنيدملا رومآ تناك تقولا سفن يفو « اهب امكحتم

 نكي مل امل ملسم لتقم دعبو « يتيتحلا هللا ةبه نب نسح فيرشلا مهميعز
 هذختي « نيصح يعافد عقوم ىلإ ةجاحب ناكو « بلح ةعلق ىلع ةرطيس يتيتحلل

 , ةنيدملا لخاد هثادحأو هسفنل ةعلق  ءانب ةداعا وأ # ءانبي ماق ء هل أرقم

 ةعلقلا يبونج ةعقاولا بلح ءايحأ دحأف . ًافورعم ةعلقلا هذه عقوم لازي الو

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم * « فيرشلا ةملق » مساب نآلا فرعي ةريبكلا

 - 7١1 : ةيبيلصلا
 هيلإ ريشي ام نأ انه يناثلا أطخلاو  ةيليبشا  هياوص أطخ وهو « لصألاب اذك )2

 ني فسوي .سبع نيح . ةقالزلا ةكرعم نع ثدحتي وهف « ةيلاتلا ةنسلا يف ناك

 ةوعد ىلع ءانب سلدنألا ىلإ  نيمثلملا  نيطيارملا شويج سأر ىلع نيفشات

 للحلا ىيظنا - سلدنألا ءارمأ ةيقب ةدضاعمو ةيليبشا بحاص دابع نب دمتعملا

 : ص ١591/4 : ءايضيبلا رادلا ٠ ط ٠ يقيقحتب ةيشكارملا رابخألا ركذ يف ةيشوملا

 فصولا ىلإ ةفاضالاب كلذو ةقالرلا رصن لالفتسا مدع ليلعت ثيح * 111

 ٠ اهل يليصفتلا

 قشمد رات ب 1٠م 2



 ةئامعبرأو نيعبسو عست ةنس

 نالسرأ نلأ ناطلسلا نب حتفلا وبأ هاش كلم لداعلا ناطلسلا مدقت اهيف

 قارعلا يف عئاضبلا عيمج نع راجتلا رئاس نم سوكملا ذخأ لاطبإب هللا همحر
 رثكف « هتكلمم يف ةيراجلا دالبلا نم دلب يف اهنم ىش لوانت رظحو « ناسارخو

 صاخلا نم هيلع ءانثلا فعاضتو لامعألا رثاس ف سانلا ةفاك نم هل ءاعدلا

 3" كل ماعلاو

 جن رفالا كلم نبا تربتالا لوصوب برغملا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو

 فيسلاب اهكلم نأ ىلإ اهل هتقباضمو اهيلع هلوؤنو 4« ةيدهملا ةنيدم ىلا هركسع يف

 ٠ 2 اهلهأ نم اهب ناك نم ةفاك ىبسو اهلاجر لتقو « ًارهق

 « بلح دلب دصقو دشحو (2شملتق نب « هاش ناميلس كلملا عمج اهيفو

 رابخأ هيلع تدروف « اهكلمت يف ًاعماطو اهيلع ًاقباضمو اهل ًارصاحُم اهيلع لزنو

 « اهدصقل هيهأتو « هداشتحاب نالسرأ بلأ نب سكن ةلودلا جات ناطلسلا

 فرعُت عضوم 2 ةلودلا جات ركسعو هركسع ىقتلاو « اهنع لحرف هدادعتساو

 ةلودلا جات ركسع رسكف « رفص نم رشع نماثلا ءاعبرألا موي يف ؟؟”مليس نيعب
 لزنو « هداوسو هركسع ةلوبلا جات كلمو« ةميزهلا يف لتقف « ناميلس ركسع

 نوعبسو سمخ ةتس ناك !ذه نأ لى هاله ةنس رابخأ ب نامزلا ةةرم يف )١(

 ٠ ةدرناوو ةرداص جحلا ةلفاق ىلع رصصتقا هنأو . ةئامعيرأو

 ةئامثالث يف يونج لوطسا اهمجاه دقو « سيداي نب نعملا نب ميمتل ةيدهملا تناك (؟)

 لالتحالا تحت ةيدهملا تلظ دقو يدنامرون لتاقم فلأ نيثالثلمحت ةنيفس
 * ل * يراذع نبال برغملا نايبلا نظنا * نودحوملا اهصلختسا ىتح يدنامرونلا

 خيرات ةصالخ ٠ 125 1927 :هيشوملا للحلا - 57 -١:145/ تدريب
 :019548:-1١6- ستئوت * ل * باهولا دبع ينسح نسحل, سنوت

 ٠ قايسلا حضتيل ناميلس ةرابع انفضأو « شملتق نب هاش » لصألا يف )0

 ٠ بلح نم لايمآ ةثالث ىلع ميلس نيع : توقايل نادلبل مجعم يف (5)

 ا 184



 فورعملا هيلإ اهملس ؛ لوألا عيبر رهش يف اهملست نأ ىلإ اهيلع قيضو.« بلح ىلع

 ٠ ١"يبلحلا ينوعربلا نياب

 جات مزهناو 6 ماشلا ىلإ حتفلا ونبأ هاش كلم لداعلا ناطلسلا لصواهيفو

 ءاهنم جرخو « ناضمر رهش يف اهلخدو لداعلا ناطلسلا اهكلمو ؛« بلح نم ةلودلا

 ديعو بلح ىلإ داعو « آمايأ رحبلا لحاس ىلع ميخو اهكلمو « ةيكاطنأ دصقو

 ٠ اهكلمو اهقياضو اهيلع لزنو « اه*رلا دصقو اهنع لحرو « رطفلا ديع اهب

 ةوعدلا هيجوتب يتيتحلا فيرشلا ماقفع بلح ةنيدم شملتق نب ناميلس قياض )3(

 قاضو «. ناطلسلا لوصو دمأ لاط املو « اهملستيف يتأيل هاشكلم ناطلسلل

 مدطصاف شتت ىبلو « ةنيدملا هميلست هيلع ضرعو شتت لسار يتيتحلاب ىمألا

 اهملسي نل هنأ هربخأو ٠ يتيتحلا ضفرف ةنيدملا ملستيل ءاجو , هلتقو ناميلسب

 فرع لجر ىلإ ةنيدملا جاريأ دحأ رمأب دهع دق يتيتحلا ناكو ٠ ناطلسلل هل

 , جربلا هميلست ىلع هعم قفتاو شتت ةلسارمب اذه ماقف ٠ ينوعربلا نبا مساي

 شيج عئالط لوصوب فرع ىتح اهلخدي داك ام هنكل ةنيدملا شتت ملست اذكهو

 بلح نم باحسنالا شآ اذهل ( م ٠١85 لوأ نوناك ) هاشكلم ناطلسلا هيخأ

 ىلإ لخدم *+ هب عامتجالا ىتح وأ هيخأي مادطصالا ًابتجتم « قشمد ىلإ ةدوعلاو

 5١1 87052 ٠ : ةيبيلصلا بورحلا خيرات

 ع 186 أل



 (١)ةئامعبراو نينامث ةنس

 لبق نم رقنس قأ ةلودلا ميسق ريمألل بلح ةبالو تررقت ةنسلا هذه يف

 لدعلا طسيو ؛ اهيف ةريسلا نسحأو اهيلإ لصوو ؛ حتفلا يبأ هاش كلم ناطلسلا
 فصنأو « ةبيهلا ( ظ .0 ) ماقأو « اهيف نيددرتملل ةلباسلا ىمحو « اهيلهأ يف

 كلذب هل لصحو « مهدعبأف رشلا لهأ دصقو « مهدابآأف نيدسمملا عبتتو « ةيعرلا

 « روكذم هرابخأ ام ركششلاو ءانثلا فعاضتو « ركذلا نسحو ؛« تيصلا نم

 عامترا دازو « رافسلا نم نيددرتملل ةلباسلا ترمعف « روشنم هيف هراجأو

 ٠ راطقألاو تاهجلا عيمج نم عئاضبلاب نيدراولاب دلبلا

 ةئامعبرأو نينامثو ىدحإ ةنس

 دنقرمس ىلإ حتفلا وبآ هاش كلم لداعلا ناطلسلا هجوت ةنسلا هذه يف

 « اه”رلاو « ةريزجلاو « مورلا دالبو « ماشلا نم هبلق غارف دعب اهتكلم يف ًاعمط

 ٠ ليقع ينب رايدو « ركب رايدو

 هتجوز توبات عيدوتل بلح نم رقنس قآ ةلودلا ميسق ريمألا جرخ اهيفو
 « بلحب هراديف هعم ”ةسلاج تناك اهنأ ليقو « هاش كلم ناطلسلا ةباد « نوتاخ

 اهلتقم يف تعقوف « حازملاو ةبعادملا ليبس ىلع اهيلإ اهب ىمواف نيتكس هدب فو
 فسأتو « ادددش ًانزح اهيلع نزحو تتامف « دمعتكم ريغ « اهيلع بوتكملا ءاضقلل

 لهتسم يف كانه اهل رباقم يف نفدتل قرشلا ىلإ اهلمحو « لاحلا هذه ىلع اهدقفل
 1 (؟9ةرخآلا قدامج

 ىلوألا ةرمللف « ماشلا دالب خيرات يف ةديدج ةلحرم ةيادب ةنسلا هذه دعت )١(
 ىلإ هلك اذه لآو ء برحلاو مكحلاو ةسايسلا حرسم نع ةيبرعلا ىوقلا تبيغت
 ٠ نامكرتلا

 يف اهترشن ٠ ةلودلا ميسق ىقنس قآل ةلوطم ةمجرت ميدعلا نبال بلطلا ةيغب يف :(5)
 سقن يف تثحب ينأ امك « ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك قحالم
 , 7/78 17١1 : ص ىظنا * لماش لكشب ةلودلا ميسق مكح ةرتف يف باتكلا
 . مالال 9 #569

 سم اؤكد



 اهرصحو رزيش ىلع ةلودلا ميسف لزن بحجر لهتسم « ءاثالثلا مو يفو

 (١)اهيحاص نيبو هنبب ةعداوملاو اهرمأ ررشت نأ ىلا اهقباضو « اهضر بهنو

 ةئامعبرأو نينامثو نيتنثإ ةنس

 هاش كلم ناطلسلا حاتتفاب قرشلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه يف
 *هلو هاش كلم ناطلسلا عم هتخأ تناكو « (؟0اهكلم رسأو دنق رمس ةنيدم

 *ء هليأ رمأب يدنقملا ةفيلخلا مامإلل اهحوز مهنم ةئبالاو 6 ةئامعبرأو

 يرغث حتفو « لحاسلا دصقو « هيمدقم عم اهنم رصم ركسع جرخ اهيفو
 دعب ليقع ىبأ ( نبا ) ةلودلا نيع يضاقلا دالوأ روص ف ناكو « اديصو روص
 « اديص كلذكو « اهوملسف « عنمت ةبيه الو « عفدت مهل ”ةوق نكي. ملو « هتوم
 ءامهحتتفاف اكعو ليبج يرغث ىلع لزنو امهنع ركسعلا لحر مث « امهرمأ اوررقو

 بحاص ةلودلا ميسق ضهن اهيفو ؛ 20بلحب عماجلا ةرانم ترمع اهيفو
 ىلإ بتكو « ةرفاسلا تنامطاو « ةلباسلا تنمأف ( و 50 ) ًارسآو كالتق مهتفأش لصاتساو مهب عقوأف « ليبسلا يفيخمو « قبرطلا عاطق ةيمارحلا رثآ يف بلح
 كلذ يف غلابو « نيرفاسملا ةبامحو « نيدسمملا عبتت لامعألاو فارطألا رئاس
 تمم ع مرسل ةانمع 84 7 ةدا ويح «ءاهدامتعا- تصلا هل اشو « اهسس هتسمه تمظعو « اهب هركذ ءبسح ةعلامم

 يلع نب رصن نيبو نيمطل لهأ نيب فلخ ىرجو »: ١2/17 ٠ : بلحلا ةدبز يف )١(

 لتقو « اهلتاقو ء رزيش ىلإ رقنس قأ جرخف « نينامثو ىدحا ةنس يف ذقنم نبأ
 ترقتساو « اهضبر بهن نأ دعب بلح ىلإ داعو « الجر نيثالثو ةئام اهلهأ نم
 ٠ رزيش بحاص رصن نيبو هنيب ةعداوملا

 ٠ هلتقم ةنس هازغ نأ نالسرا بلأل قبس يذلا جافمط نب نيكت كولملا سمش هلعل )2
 94٠) : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم

 ٠ 909 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم رظنا ()

 ب اةال ا



 هب نيزاتجملا نم دحأ ىلع متي نأ نم لقعم وأ ةعيض ف ناك نم ةلك زرتحاو

 ٠ 210هييسب كلهيو « هب ذخؤي رمأ

 ةئامعبرآو نينامثو ثالث ةنس

 هعمو هركسع يف « صمح ىلع ةلودلا جات ناطلسلا لزن ةنسلا هذه يف

 ةيكاطنأ بحاص نازوب ريمألاو ؛ هركسع ف بلح بحاص ةلودلا ميسق ريمألا

 جرخو « نامألاب اهوكلم نأ ىلا اهورباصو اهوقياضف بعالم نب فلخ اهيفو

 ىلإهحوتف هحارس اوقلطأو «هعم هوررق امب هل اوقوو اهملسو « اهنم بعالم نبا

 نصح ىلع رييدتلاو ةليحلا لمعأو « ماشلا ىلا داعو « ةدم اهب ماقأف « رصم

 ٠ ؟9هديب لصحو « هكلم نأ ىلا ةيمافأ

 ذخأ ىتم هدالب يفةيرق لك لهأ ىلع طرش دق ناك» : رقنسقآ نآب ميدعلانبا ىكذ هلل

 لاومألا نم ذخّوي ام عيمج اهلهآ مرغ ء سانلا نم دحآ وأ , لفق مهدحأ دنع

 مهلاحر اوقلأ هدالب نم ةيرق اوغلب اذإ ةرايسلا تناكف « يثكو ليلق نم
 « اومانو

 قأ ىدانو ٠**  قرطلا تنمأف ٠ اولحري نأ ىلإ مهنوسرحي ةيرقلا لهآ ماقو

 نمألا نم لصح ال قيرط يف هظفحي الو هعاتم دحأ عفري ال بلح دلب يف  رقنس
 نضعب دجوف « بلح ىرق نم ةيرق ىلع رصف « ديصتي ًاموي جرخف ©٠٠* هدالب يف

 ةباد ىلع هعقرو « ريتلا رقبلا نع حرطو , نادفلا لمع نم غرف دق نيحالنلا

 دحأ عقري ال نأب ةلودلا ميسق ةادانم عمست ملأ : هل لاقف « ةيرقلا ىلإ هلمحيل

 ءهمايأ يف انمأ دق ةلودلا ميسق هللا ظفح : هل لاقف !؟ هعضوم نم ًائيش الو ًاعاتم

 ىوآ نبا اهل لاقي ةباد انه نكلو ٠ قرست نآ اهيلع ًافوخ ةلآلا هذه عفرت امو

ل هعفرنو « اهنم هظقحن نحنف « هيلع يذلا دلجلا لكأتف رينلا ىلإ يتأت
  كلذ

 , بلح دلي يف ىوآ تانب اوعبتتف نيدايصلا سمأو . ديصلا نم ةلودلا ميسق داعف

 * 51١ :ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ٠ «بلح دلب نم اهونفآىتح اهوداصق

 نبا اولقتعاو صمح ةنيدم اومحتقا ةقجالسلا نأ لصح يذلاو , لصألا يف !ذك )(

 هيخأل صمح قلطأف « هاشكلم ناطلسلا ىلإ ديدح صفق يف » هوريسو 2 بعالم

 ناطلسلا ةأرما نوتاخ هتقلطأ نإ ىلإ هسبح يف يقبو « بعالم نبا سبحو « شتت

 بورحلا خيرات ىلإ لخادم ٠ ىصم ىلإ كاذنآ ىضمف « هتافو دعب « هاشكلم

 ٠ "م٠ ,!"١ا/ : ةيبيلصلا

 مسااهةا 



 ةثامعب رأو نينامثو عبرأ ةنس

 ةميظع ةلزلز ماشلا ف ثدح ةنسلا نم نابعش نم عساتلا ءاثالثلا ةليل يف
 جرخو « لوألا نيرشت نم هنوك مويلا اذه قفاوو اهلثمب عمسُم مل « ةلئاه

 « ةيكاطنأب تبرخ ةريثك ًارود نأ يكحو « اهدوع نم آفوخ مهرود نم سانلا

 ريدقت 'اهب مدهناو. « مدرلاب ريثك قلخ كلهو « اهيف ةديسلا ةسينك تبرطضاو
 هاش كلم ناطلسلا رمأ نأ ىلإ اهلاح ىلع تيقبو « اهروس نم اجرثب نيعبس
 ٠ اهنم ثعشت ام ملو « اهترامعب

 ىلا داعو « بحجر ثلاث ف « اهظففح ىف هبات بترو « اهنع بعالم نب فلخ دعبأو

 ,230)تلح

 هاش كلم ناطلسلا نب دمحأ كلملا ةافوب قرشملا نم رامخألا تدرو اهو

 «هركذ مدقت ام بسح ربانملا ىلع هل بطتخو ؛ دنقرمس يف هدج ةكلمم ف بترملا

 ةئامعبرأو نينامثو سمخ ةنس

 موب, نم رهظلا تقو « ناطرسلا جرب ف لحزو خيرملا نرتقا ةنسلا هذه يف

 6 ناس نم نورشعلاو سداسلا وهو لولا عيب ر رهش نم فصنلا نينثإلا

 اذهيف هلثم ثدحب مل نارقلا اذه نأ موجنلا ةعانص لهأ نم ةفرعملا لهأ ركذو

 ٠ ةياغلا هذه ىلإو ِوَنِلَع يبنلا ثعبم ذنم جربلا

 يف هدعاسو شتتب قحتلا رسقنس قأ نأ ثدح يدذلاف : سبللا ضعي ريخلا يفو اذك )١(

 يفو , بلح وحن أدئاع بحستاو هعم مصاخت راصحلا ءانثأو « سلبارط ةلمح

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم * رزيش بحاص يذقنملا يلع نب رصنل اهملس كلذ

 7١8 ٠ !١ا/ : ةيبيلصلا

 ب اوه



 دادعب ىلإ ناهفصأ نم هاش كلم (ظ 550 لداعلا ناطلسلا هجوت اهو .

 نم ىمليد لجر بثو:ناذمه ىلإ لصو املف « اهكشامتل رصم دصق ىلع ”الو عم

 ؛يسوطلا' قحسا نب نسحلا يلع يبا كلملا ماظن ةلزرب هجاوخن هريزو ىلع ةينطابلا
 ربخت هلا رهظ الو دجوب ملق بلطق « هتعاس نم برهو « 210هللا همحر هلتقق

 « هلثم دقفل مهنزح فعاضتو هباصلل !وملأاتو « سانلا فسأق « رثآ هل نب الو

 لمأ ىلا نآسحالاو ةفصنلاو لدعلا راثيإو « ةقيرطلا نسح نم هيلع ناك ال
 رثا دق ناكو « ةسايسلا ديمحو « ريخلا بحو « ملعلاو نآرقلاو هقفلاو نيدلا

 ثيحب « مجعلا دالبو قارعلاب تاطابرلاو سرادملا نم دالبلا ف ةنسحلا تاراثالا

 ناطلسلا نزحو « هريغ ىلإ هيقف نم ناسنا فلأ رشع ينثا ىلع يرجي هقزر ناك

 مايأ ِق دادغب ىلا لصو نأ ىلا ريسلا عرسأو « هدقفل فسأو « هيلع هاش كلم

 هنم ذاعو « ديصتملا ىلإ جرخاو « ”ةدبدثم ماقأو « ةنسلا نم لآوش نم لئالق

 ةليل ف هللا همحر فوتف « داحلا ضرملا هب دتشاو « همسج ف ًارونتثف دجو دقو

 كزرب هجاوخ لتقمو « هتاقو نيب ناكو « ةنسلا نم لاوش نم سداسلا ءاعبرألا

 بصتتاو « قرايكرب ناطلسلا هدلو ةكلمملا يف هماقم ماقأو « اموي نوثالثو ةثالث

 هرمأ ماقتساو « همساب ربانملا ىلع يعدو « ةعيبلا هل تذخأو « هبصنم يف

 ٠ هذارم ىلع لاحلا تمظنتاو

 ءاقلل « دادغب ىلا قشمد نم هجوت دق شتت ةلودلا جات ناطلسلا ناكو

 «هتافوب هيلع ربخلا دروو « هيلإ برقتلاو « هل ةمدخلاو « هاش كلم ناطلسلا هيخآ

 اهميلست سمتلب اهب ميقملا لسارو « اهقياضو ةبحرلا ىلع لزنو « ًاعجار ًافكتاف
 داعو دشحو عمجو « قشمد ىلا اهنع لحرف « دارم الو رمأ اهيف هل متب ملف هيلإ

 « ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا سسؤم حابصلا نسح نم ريمآو طيطختي لتق )١(
 ةيليعامسالا ةوعدلا ىظنا * هاشكلم لبق نم ٌوطاوتلا نم يش كانه ناك امبرو

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم :51١2515 ٠ 19ا١] توريب ٠ طا ةديردجلا

 ٠ "ال" 49 : ةيبيلصلا

 دس 566 -



 « بلح بحاص ةلودلا ميسق بتاك ناك دقو « 230ةبحرلا ىلإ ركسعلا يف

 امهثعبو«ةدعاسملا امهنم ىعدتسي ةيكاطنأ بحاص 2©2ناغس ىعب ةلودلا ديمو

 ء امهب هرمأ يوقف « هعم اعمتجاو « هوحن اراسف « ةدفارملاو ةرزاؤملا ىلع

 ؛ نامألاب اهكلم نأ ىلا اهقياضو ةبحرلا ىلع لزنو « امهركسعب رهظتساو

 اهكلمىتم هنأ هسفن ىلع رذن دق ناكو « اهيف ةريسلا لمجأو اهلهأ ىلا نسحأو

 « اميلإ هلوخد دنع هفيس رهش كاذ دنعف « فيسلا اهيفق رهش رهقلاو نامألاب

 « اهرمأ ررق نأ دعب اهنع لحرو « هرذنب ىفوو « اهرمأ رارقتسا دنع هدمغأو

 ٠ نيبيصن ( و710 ) ةيحان ادصاق اهيف هلبق نم نيظفحتسملا بترو

 ىلإ شرق نب ميهاربإ عجر دق هاش كلم ناطلسلا ةافو دعب ناك دقو

 ينب دالب يف لزنو داركألاو برعلا عمجو « اهلامعأو لصوملا ملستو « هدالب

 نع هدعبأو « ًادمحم ةلودلا فرش هيخأ تلو ىلغو « اهالاو امو لصوملا ليقع

 بحاص نازوب ريمألا هيلإ لصو نيبيصن ىلا ةلودلا جانت لصو الو « ةيالولا

 منتماف « ةمدخلا يف ةحصانملاو هل ةعاطلا لذبي نيبيصن يلاو هيلإ جرختو « اهرلا

 مدهو اهلتاقف « شيرق نب ميهاربإ باحصأ نم اهب نيذلا دنجلا نم دلبلا لهأ

 نم لك لتقو « لجر يقلآ ريدقت اهيف لتقو « فيسلاب اهكلمو « اهروس ضعب
 اوبقوعو تانبلا تكتتهو « مرثحلا تذخآو « اهدجاسمو اهعماج ىلإ ؟جتللا

 لعفو « روتسم لك ”نزربأو « روخذم لك نرهظأ نأ ىلإ « تابوقعلا عاونأب

 ناك نم كلذ دعب قلطأو « رفاك هنسحتسي الو « ملسم هلحتسي ال ام مهرمأ يف

 رفص يف كلذو « كارتألا يديأ يف يقب نم الإ ناوسنلاو لاجرلا نم رسألا يف
 هنأ ةحيبقلا ةنئاكلا هذه رضح نم ضعب ىكحو « ةثامعبرأو نينامثو تس ةنس

 لخدم يباتك يف ثدح ام ربخ ليصفت ىظنا . لغم راصتخا ةياورلا هذه يفواذك )١(

 * مالسالاو برملا خيرات يباتكو ٠ 715 ا!ال١ : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ

 1١95487 :90377897" ٠ : توريي ٠اط

 ٠ « نايس يغاي 7 ًانايحأ مس ري )0

 دا "هوا



 حيصت يهو « ةشحافلا اهئم بلطي كارتألا 012[ نم دحاو ] تحن: ةأرما دهاش

 ( لعفي ملف هنم اهصيلخت تلواحو هتئجف' » عنمتلا دشأ عنمتتو ثيعتسنو

 ميخملا ىلا اهتجرخأو « فارشألا هوجو نم ةأرما اهب اذإو اهنع ىلختف هتحرجف
 ع تكتنه رتش لك نوذ اهراد ىلإ ةةملاس اهثدعأو « ةنتفلا تنكس نأ ىلا

 ٠ « نيبيصن فارشأ نيب ركذلا نسحو « اهباوث ”تزرحأو

 ةقتامعبرأو نينامثو تس ةنس

 اهيف ىرج ام دعب نيبيصن نع ةلودلا جات ناطلسلا داع ةئسلا هذه يف

 «دجنتساو خرصتساو دشحو عمج ؛هربخ فرع املف « شيرق نب ميهاربال آبلاط

 لزنو © سامرهلا يقرشب فورعملالزنملا يف مهب لزنو ميظع قلخا يف لصحو
 رهش نم يناثلا نينثالا موي ناك املف ؛ ؟0اراد ىلع ةلودلا جات ناطلسلا

 ناقيرفلا طلتخاو « «0سامرهلا رهن ىلع ناشيجلا ىقتلا ةنسلا نم لوألا عيبر
 داعو « برعلاو كارتألا نم ةعامج لتق نع ةعقولا تفشكتاو « لاتقلا دتشاو

 ةلودلا جات ركسع داع « لزنملا برعلاب رقتسا املف « هناكم ىلإ امهنم قيرف لك

 مهذخأو « برعلا تمزمناف « نولفاغ مهو مهيلع لمحو « نوراغ مهو مل

 نيميقملا ةلاجرلا نم رثكألاو « ريثكلا ددتعلا ( ظ 50 ) مهنم لتقف « فيسلا
 نم نيمدقملاو « ءارمألا نم ةعامجو شبرق نب ميهاربإ ريمألا لتثقو « ميخملا يف

 ؛ لجر فالآ ةرشع نيقيرفلا نم ىلتقلا ريدقت نإ ليقو « مهريغو ليقع ينب
 يدبألا تالتماو ميخملا يف دجو نم ىلع يبسلاو بلسلاو بهتلا ىلوتساو
 دحاو رائيدب لمجلا عيب ثيحب « عارثكلاو يشاوملاو داوسلاو مكانغلا نم

 عنشأ الو « ةعقولا هذه نم عشبأ دهاش ملو « دحاو رراشدب رقاش ةئاملاو

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 اهيليو « ةفرشم ةعلق اهلو ء خسارف ةسمخ نيبيصن نيباو اهنيب « ةعيبر رايد دلي )0

 * راطعمللا ضورلا * نيدرام ةنيمدم ةلحرم فصن رادقمب

 ٠ راطعملا ضورلا ٠ روباخلا هن وه ()
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 ةكيتهلا نم ًاقافشا نهسفتأ برعلا ناوسنلا ضعب لتقو « نامزلا اذه يف اهنم

 ةعامج ىقلآ تارفلا ءىطاشب اولصحو « ىبسلاو ىرسألاب اوداع املو « ىبسلاو

 اهكلمو اهقياضو دمآ ىلع لزنو « ركب رابذ ةلودلا جات ناطلسلا دصقو

 نع ًاضوع نيبيصن [ ٠ ] ”الوو « ةريزجلا عم اهب ميقملا ريهج نبا ةكلم نم
 (©9اهرمأ ررقو اهلامعأو نيقرافايم ملستو ناورم نبا نم دمآ كلمو ةريزجلا

 نم ليقع ونب مزهناو « لامعألا كلمو « راحتسو لصوملا ىلإ هتال*و ذفناو

 يلع ناكو « هاش كلم نب قرايكرب ناطلسلا وحن اوهجوتاو ؛ مهدالبو مهلزانم

 نب دمحم ناطلسلا تنب نوتاخ هتدلاوو شيرق نب ملسم ةلودلا فرش نبا

 ءةلودلا جات ناطلسلا نم امهب لزن ام نوكشي هاش كلم ناطلسلا ةمع "0دواد

 4 دايعلا ةعاطو دالبلا ةكلم نم هلمأ امو ع آصت ام ةلودلا جانت آهن الو

 ىلإ هجوتو « ةنطلسلاب هسفت ثدحو « هتدعو هتدّع ترثكو هتكوش تبوق

 ع هلهأ هيلإ جرخ الإ لقاعملا نم لقعم الو ردلبب رمد سيلو « ناسارخ ةيحان
 ٠ مظعي هنأآشو لحفتسي هرمأو « ةمدخلا يف ةحصانملاو ةعاطلا هل اولذبو

 بحاص نازي ةلودلا ةامعو « بلح بحاص ةلودلا ميسق هنع لصفو

 هل نيفلاخم هاش كلم نب قرايكرب ناطلسلا ةيحان ادصقو « نيبضاغم اهرلا
 ىلع لزنو « ركب رايد ىلإ ةلودلا جات دوع لاحلا تضتقاو « هيلع نييصاعو

 تاقث نم هاضترا نم ةربزجنا فو « اهيف ىتاوو اهكلمف «”جورس ةنيدم

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم * آضيآ عيضملا ةكرعم مساب ةكرعملا هذه فرعت )١(
 ٠ #79 ب191 : ةيبيلصلا

 «ريهج نبا يفاكلا وه ريهج نباو ء ناورم نب ريروصتم ةلودلا رصان وه ناورم نبا )0

 ٠ )"ال 18: 0198429 ةرهاقلا ٠ ط * نيقرافايم خيرات رظنا

 ٠ كب يرفج نب نالسرأ بلآ ناطلسلا وه دواد نب دمحم (9)

 موركلاو ىرقلا ريثك قاتسر يهو « ةيطلم نم ةبرقمبو « ةرهزجلا ضرأ نم دب (4)
 . رئاطعملا ضورلا . لابج نيب نطب يف

 دل 5 ل



 «بلح بحاص رقئس قآ ةلودلا ميسق ريمألا لوصو ربخ هب لصتاو « هصاوخ
 «قرايكرب ناطلسلا ىلا هاقراف ناك 22)نيذللا اهرلا بحاص نبا ةلودلا دبركمو
 امهمدقمب هرورسو هنم امهلوصو. عقوم نسحو امهل هماركإو هيلع امهلوخدو
 (و 58) نم ريذحتلاو ةلودلا جات ةيحان يف عوقولا يف اعرش امهنآو « هيلع

 ةبلغلا نم هنكمتو « هبطخن لاضعإ لبق هتلجاعم ىلع ضبرحتلاو « هرمأل لامهالا
 اذه يف ريسملاب هيلع اراشأو « ةكلمملا لامعأ ىلع ءاليتسإلاو ةنطلسلا ىلع

 راسف« اهرلاو بلح امهيدلب ىلا امهلاصيإل امهعم ريس نم هنم ابلطو « تقولا
 ةلودلا فرش نب آيلع مدقو مهيلإ ليقع ينب ”درو « لصوملا ىلإ امهلاصيإإل امهعم
 بلح ىلا ةلودلا ميسق لصوف « ةلودلا دعس هبقلو « مهيلع شيرق نب ملسم
 ضعبو « ليقع نب نم ةعامج هعمو ةئامعبرأو نينامثو تس ةنس لاوش ف

 جات ىلإ كاذب ربخلا ىهنئاو « بلح ىلا لصو ثيحب قرايكرب ناطلسلا ركسع

 ةيكاطنأ دلن دصقو « تارفلا ىلإ ةبحرلا ةيحان نم ركسعلا ف ضهتف « ةلودلا

 نأو « دادغب ىلإ ةبحرلا نم ناطلسلا ءافكتاب ريخلا هيلع دروو « اهب ماقأو

 تعفتراو تاوقألا تلقف ةدم ةيكاطنأب ةلودلا جات ماقأو « اهب وتشب. نأ همزع
 قشمد ىلا داعو « لعفي ملق « ماشلا ىلإ دوعلا ف بطوتخو « راعسألا

 لماك ونبو حلاص نب دومحم نب باثو ريمألا هتلمج فو « ةنسلا نم ةجحلا يذ
 ةلودلا ميسق نم افوخ ماشلاب ةماقإلا ىلع اورسجب مل برعلا نم ةعامجو

 ٠ بلح بحاص

 اهيلاو ىصع امل روص رغث ىلإ ريبك ركسع رصم نم جرخ ةنسلا هذه فو
 0 ثويجلا ةلودلا دينم ريمألا

 ىلع يرصل كسلا جف ام طويجلا ريمأو هل رصتتسملا راعش اود اهيلع

 بهذ يذلا وه ةلودلا ديّؤم هنيا ال هسفن نازوب ةلودلا دامع نأب لاق ليلق لبق )١(
 .٠ قرايكر ب ىلإ ةلودلا ميسق ةقفرب
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 هلم رسأو بهنو « منامم ألو هود منام الو « عفادم هنع عفادي ملو ء دليلا

 اولمحو هدانجأو هصاوخو يلاولا ةلودلا ريئم ةلمحلا يف ذخأو « ريثكلا قلخلا

 27 ىدامج نم رشع عبارلا موي يف رصم ىلا
 ”لُثج تقرغتساو « مهلاوحأب تفحجأ رانيد فلآ نوتس دلبلا لهأ ىلع عطقو
 مدقت « هباحصأو هدانجأ نم هعم نمو ةلودلا ريثم يلاولا لصو الو « مهلاومأ

 ٠ مهنم دحاو نع فعب ملو ؛ كلذ لعفف مهقانعأ برضب شويجلا ريمأ

 ةئامعيرأو نينامثو تس ةنس

 بابسأل جاحلا ريسم لاطياب قارعلا نم رابخألا تدرو ةئسلا هده يفو

 ماشلاو قشمد نم جاحلا راسو « ميهريسم يف مهيلع فوخلاو « كاذ ىلإ تعد

 ( ظ ٠4 ) ناطلسلا كارتأ يمدقم دحأ يناخلا ريمألا ةبحص ةنسلا هذه يف

 املف ©« هتيصوو مهتيامحب هباطخ ديكأتو « هتيالوب هل دقعلا دعب هلودلا جات

 افوخ اماأ ءافكن الا نع اومولت « مهجح ضورفو مهكسانم اودصقو اولصو

 املف ؛ هيضرُم ام مهتهج نم هيلإ لصي مل ذإ ”ةبيش يبأ نبا مرحلا ريمآ نم
 ع ةكم ىلإ اوداعف « ةكم نم ًايبرق مهبهنو « هلاجر يف مهعبت ةكم نم اولحر

 ضعبلا مهيلع درف « مهراد دعب عم مهب لزن امم هيدل اوروضتو هيلإ اوكشو
 در نم اوسيأ املف « مدقملا يناخلا ريمألا وخأ ةعقولا يف لتقو « مهلامج نم

 رهظ اهنع اودتعب نيحف « ةفص حبقأ ىلع نيدئاع ةكم نم اوراس مهل ذوخألملا

 هوعفد ام ىلع يهوعناصف مهب اوطاحاف « تاهج ةدع نم برعلا نم موق مهيلع

 فعضلاب موق كلهو « ةرفاو ةعامج جاجحلا نم لتق نأ دعب اده « مهيلإ
 حبقأ ىلع مهنم ملاسلا داعو « هوركملا برعلا نب ميغ قعد عاشو

 ؟ ةيناثلا مأ ىلوألا نيدامجلا يأ نيبي مل )١(

 ىسوم يني نم يميتاه « « نفعج نب دمحم يلاعملا جات ريمألا وه ةكم فيرش ناك )0
 باست] يف بلاطلا ةدمع ىظنا " 54.7 ةنس تام هنأب ليق « يولع ينسح , نوجلا

 ٠1١١171١1١١ :ةايحلا راد توريب 037 *يدوادلا يملع نب دمحأل « بلاط يبأ لآ
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 ملعلا رفاو ناكو « ق قشمدب ةجحلا يذ نم نيرشعلاو نماثلا دحألا موي يف «هلل

 ٠ ؟27تمسلا دومحم « ظعولا نسح نيدلا نيتم

 ةئامعيرأو نينامثو عبس ةنس

 رمأب يدتتقملا مامإلا ةفيلخلا ةافوب قارعلا نم ريخلا درو ةئسلا هذه ف

 ”ةأحف 6 نينمؤملا ريمأأ « هللا رمأب مناقلا نب ةريخدلا نب هللأ كبع مساقلا ىبأ < هللا

 «مايأو رهشأ ةعستو ةنس نوثالثو نامث هرمعو « مرحملا فاصنتا تبسلا ةليل يف

 نامث ةئس ىلوألا ىدامج نم نماثلا لاقو 4 يناثلا ءاعبرألا ةلمل هدلوم
 نيعبرأو

 ناكو « رهشأ ةسمخو « ةئس ("0ةرشع عسن هتكفالخ ةدم تناكو.« ةئامعيرأو

 سايعلا وبأ هدلو هدهع *يلو هدعب رمألا يلوو « ةربرسلا ليمج «  ةريسلا نسح

 هل عيونو 4 نينموملا ريمأ هللاب يدنقملا نب نينمؤملا ريمأ هللا رهظتسسملا ديحأ

 دنعو« دارملا هنثكو « دادسلا ضبق ىلع لاوحألا هرييدتت تمظنتاو « رمألا هل

 ةافو دنع قرايكرب ناطلسلا ناكو « هدنع مهلقتعاو هتوخأ ىلع ضبق كلذ

 ٠ ةنسلا رخآ ىلإ آميقم اهيف يقبو « دادغبب اميقم هللا همحر هللاب يدتقملا

 نإ مدقتو و ++ رخآلا يبو رهش يف يصاملا مطقو ءاشلا ىلإ هجوتو

 كاذب ربخلا لصتا املو « لماوعلاو ىشاوملا بهنو « تاعارزلا يعرب ةيركسعلا

 رشن يذلا وه هنأ لاقو / 5 / ةنس تايفو يف يزوجلا نبا طيس هل مجرت )١(

 * ريغصلا بابلاب نفدو , قشمد يف يلبتحلا بهذدملا

 «يدتقملا ةفيلخلاو « هاشكلمو « كلملا ماظن نم لك ةافو ثداوح نيب طبرلا نكمي )0

 خيرات ىلإ لخدم لنا ٠ باطقألا ءالؤه نيب تاعارصلا ةيضرأ ىلع كلذو

 9١ ١"الا ٠ : ةيبيلصلا



 لوصوو«كاذب ةلودلا جات ىلا رمخلا ىهنتتاو عهناقل ىلع عمجأو «دادعتسالاو

 كلذكو « هداجناو « هيلع هداعسإل ؛ هركسع يف هيلإ اه“رلا بحاص ناز
 ةبحرلا بحاص 2007[ قبآ نب أ فسوبو لصوملا بحاص اقوبرك لوصو

 « هترزاؤمو هتتوعل بلح يف عيمجلا لوصحو « سراف ةئامسمخو نيفلآ يف

 « ةروعانتلا ىلا اهنم مث # ةتوناحلا ىلا ؟"”رامح رفكب هلزنم نم لحرف

 ىلإ اهنم لحرو « اهعرز ضعب اوقرحأو « اهب يشاوملا ىلع ليخلا تراغو
 « ركسعلا نم هعمج يف ةلودلا ميسق لحرو 60 |[ اعازب يداو ] يداولا ةيحان

 يز نسحأ يف «2”مهنكل « كلذ ىلع ةدايزو « أفلأ نيرشع نم وحن هريدقتو

 جات ركسع ًادصاق (0) نييعسسم رهن يقاوس عصضطقو رةدعو رقلآ متأو « ةئيهو

 ىدامح نم نماثلا ةعمحلا موس يف بلح نم هزورب ناكو 6 ةلودلا

 )١( ًاحيضوت نيترصاحلا نيب ام فيضأ ٠ ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ىظنا :
 نرحل ل يرن

 , اهترثك ىلع ةيفارغجلا رداصملا نم يأ يف عقوملا اذه دجأ ملو , لصألا يف اذك (؟)
 ةياور لقني ميدعلا نبا نأ بلطلا ةيغب يف سقنس قآ ةمجرت يف تظحالو اذه

 نبا .نكذي ملو , طقف ليصافتلا ضعبي قرف عم يسنالقلا نبا ةياورل ةقباطم
 قأآو شتت نيب ةكرعملا لوح تاياور ةدع ميدعلا نبا لقنو ٠ عقوملا اذه ميدعلا

 تناك ةكرعملا نأب لوقلا ىلإ ىهتناو تاياورلا ضعب نوتم شقانو سقنس
 ٠ نيعبس همسأ سهت برق دسأ يلب ةرقن ضرأ نم ©« سراك » همسا ععقومب
 ةلودلا يف ىهابلا * ,ا68 ب 7١ : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم رظنا
 .396:1957 ةرهاقلا ٠ ط ٠ ةيكباتألا

 لخدم  ةقباسلا ةيشاحلا ظنا  ميدعلا نبا ةياور نم نيترصاحلا نيب ام ديز (؟)
 ٠ الا : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ

 ٠ « مهلك » هباوص فيحصت اهنأ لمتحيو « لصألا يف اذك )ل

 نيعبس نأ ميدعلا نبا لاقو « انتبثأ ام هباوص فيحصت يهو « نايقس » لصألا يف )2(
 رهتلاف اذه ىلعو « بهذلا رهن ىلع دسأ ينب ةرقن نم بلح ىرق نم ةيرق )

 نمت ثيح نيعبس ةيرق وه عقوملاو « لوبجلا ةحلممي بصي. يذلا بهذلا رهن وه
 ٠ الال) : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ٠ ىهنلا اذه يقاوس ضعب

 ا ا اك



 خيرملا نارتقا بيقع هيلات تبسلا موي ةادغ ناقيرفلا ىقتلاو « ٌةنسلا نم ىلوألا

 نازبو اقوبرك اركسع ناكو « مايأ ةسمخب هركذ مدقملا « دسألا جرب ف لحزو

 نمب قير ملو ؛ (١'مهلاح ىلع اوماقأف « يقاوسلا ضعب عطق نم اونكمتي, مل

 مهلعج مث « ةرسيملا ىلإ ةنميملا نم فاصملا تقو يف مهلقنف « برعلا نم هعم ناك

 تمزمن اف «مهيلع هركسعو ةلودلا جات ىلاعت هللا رصنف « آئيش اونغي ملف بلقلا يف

 فويسلا تمكحتو «فسوي ركسعو ةلمحلا دنع نازبو اقوبرك ركسعو برعلا
 نيحو « هباحصأ رثكأو بلح بحاص رقنس* قآ ةلودلا ميسق رسأو « مهيف

 نمو ةلودلا ميسق قنُع برضب رمأف ((0ةلودلا جات ناطلسلا يدب نيب اورضحأ

 دلبلا لهأب اوعمتجاو « بلح ىلإ ”لفلا رثكأ هجوتو اولتثقف هباحصآ نم قفتا
 « قرايكرب ناطلسلاب داجنتسالاو « بلحب ماصتعالا مهنيب ررقتو « ثادحألاو

 اوراحو « مهنيب اهيف ءارالا تفلتخا دقو « بلح ىلإ لاحلا يف ةلودلا جات لصوف

 « دلبلا باب اورسكو « ممل هبوي مل مهنم ”ةعامج بوف « هيلع نولمعي اميف
 يف دلبلا حلاص نب دومحم نب باثوريمألا لخدف « ةلودلا جات راعشب اودانو

 روهظلاب « بلح يلبق يتلا فيرشلا ةعلقب ميقملا «)يلاولا ردابو « هتمدقم

 ريمألا لوسر هيلإ لزنو « ةلودلا جات لخد اهنم باب نمو « ةلودلا جات ىلإ

 هل نامألا ادخأو هنم آقكوتو « هتجوزو بلح ةعلق ( ظ 54 ) بحاص حون

 « نامألا ذخأو « لاحلا ريرقت نم ناك امب هاملعأو هيلإ اداعو « ةلودلا جات نم

 ٠ * ةينثتلاب باوصلاو !ذك )0(

 نع تثدحت يتلا رداصملا تركذو اذه , طقس دوجوب يحوت اذكه ةلمجلا ةفيص )2

 : هيدي نيب رعضح امل ةلودلا ميسقل لاق شتت ةلودلا جات » نأي ةعقاولا هذه

 مكحأ انأف : شتت هل لاقف ٠ كلتقا تنك : لاق ؟ تعنص تنك ام يب ترفظ ول

 ٠ ىمآق « يلع مكحت تنك امب كيلع

 ءزج - تحجر امك  امإو , ةدئاز امإ ىلإو « ميقملا ىلإ ردابو » : لصألا يف )2

 ةمدقم يف دومحم نب باثو لخدو » ١١1/17 : : بلحلا ةدبز يفف « ةملك نم

 « فيرشلا ةعلقب يلاولا لزنف « دلبلا نكسسو , بلح ىلإ ةلودلا جات باحصأ

 ٠ « اهلخدف ةلودلا جات ىلإ امهلسو

 ادب ؟هلاس



 ؛ ىلوألا ىدامج نم رشع يداحلا نينثالا موي يف اهب لصحو « هيلإ اهملسف
 ةلمج يف اه"رلا بحاص نازثب ناكو « ماشلا نم هيلإ نوصحلا عيمج تملثسو

 نأ ىلإ بلحب لقتعاف ةعقولا ف رسأ دق ناك ؛« لصوملا بحاص اقوبرك ريمألا

 ٠ هرمأ ررقو اهيف نوظفحتسمل او باونلا تبترو بلح رمأ ررقت

 « تارفلا ةيحان ىلإ ركسعلا يف بلح نع ةلودلا جات ناطلسلا لحرو
 « ركب رايد دصقو « اه”رلاو جورس كلذكو « اهداعتساف نا”رح دصقو هعطقو

 نوتاخلًابلاطءلصوملا ضرأب تالزان ناك هنأل « قرايكرب ناطلسلا قيرط نع لدعو
 ناهفصأ ىلع ءةيلوتسم تناكو ؛ دومحم هيخأ ةدلاو هاش كلم ناطلسلا جوز

 «هنيبو اهنيب ةلصولا ىنعميفامهنيب تددرت تالسارمو تابتاكملءلاومألا عيمجو

 كلت ف فرصتلا قرايكرب ناطلسلا تعنم دق تناكو « اهلو هل كلا رقتساو
 ٠ اهف دوقتلاو لامعألا

 ٠ ةداعلا هلثمب ترج ام فالخب لوطتو ميقت اهنم ةلزلز لك

 « هتمس ىلع مامتالا نم نكسني ملو « كلذ بيقع ةلودلا جات لحرو
 « ةلودلا جات ءاقلل اهركسع يف ناهفصأ نم تجرخف « ربخلا نوتاخ تفرعو

 ناطلسلا ةهج ىلإ اهركسع قرفتو تيفوتف « ”داح "ضرم اهقيرط يف اهل ضرعف
 « ناهمصأ ىلإ لاحلا ف راس كاذ قرايكرب فرع نيحو « هريغ ىلاو قرايكرب
 مدعو اهب ءالغلا طرغل كالهلا ىلع اوفرشأ اهلهأ ناك دقو « اهكلمو اهلخدف
 كلذكو « ”ريثك ”قلخ ةلودلا جات ىلإ نوتاخ ركسع نم لصوو  اهيف تاوقألا

 ربانم ىلع هل يعادو هتكوش تيوقو « هتدع تفعاضتف « قرايكرب ركسع نم

 هرمأي قشمدب ناوضر كولملا رخف هدلو بتاكو « ناذمه ىلإ لصوو « دادغب
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 ىلا بلح نمو « بلح ىلإ راسف « ماشلا يف دانجألا نم يقب نم يف هيلإ ريسملاب
 نب باثو ريمألاو « قثت”رثأ نب يزاغ ليا نيدلا محن ريمألا هعمو « قارعلا

 هجوتو « 21”ةيميسقلا بلح كارتأو برعلا ءارمأ نم ةعامجو « حلاص نب دومحم

 ٠ ةئامعبرأو نينامثو عبس ةنس لوأ يف ةبحرلا ىلع دادغب بوص

 ريمأ ضرمب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا (و 7١ ) هذه فو
 هب مادو « اذه هضرم يف تكسأ هنأو « اهرمأ ىلع يلوتسملا « ردب شويجلا

 ناك دقو « هنم لوألا رشعلا يف فوتو « اهنم ىلوألا ىدامج يف دتشا نأ ىلإ

 دانجألا رئاسو نيمدقملا عم هلاح تماقتساو ؛ لضفألا هدلول دهمت رمألا

 ريمأ ةافو نا ليقو « هبأرب اولمعو « هرمأ اوعاطأو « هتافو لبق ةيركاسعلاو

 ٠ ىلوألا ىدامج ف تناك شويحلا

 مامالا ضرمب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ًآضيأ ةنسلا هذه فو

 دتشا ضرملا نإو « ةجحلا يذ نم يناثلا رشعلا يف نينموملا ريمأ هلل رصنتسملا

 ةنس ةجحلا يذ نم رشع نماثلا « ريدغلا ديع ةليل يف هللا ةمحر ىلإ فوتو « هب
 ةنس هدلومو 6 رهشأ ةتسو ةنس نوتسو عبس هرمعو«,؟؟)ةئامعبرأ ونين أمثو. عيس

 )١( .يقنس قأ. ةلودلا ميسق ىلإ ةبسن ٠

 كلذ < رازن هنبال هدعب نم ةمامالاب ىصوأ رصنتسملا نأ رداصملا فلتخم رصكذت )0

 راتخاو , رصنتسملا ةيصو شويجلا ريمأ لضفألا ذفني ملو , هدالوأ سبكآ ناك هنأ

 ىدأو 2 اماما هضرفو « هتخآ هجوزو «, دنس البو ًافيعض ناك هنأل « « يلعتسملا

 كلذ نم مهألاو , هيلع يضقو بروح ثيح ةيردنكسالا ىلا رازن رارف ىلا اذه
 ةمامإب فارتعالا اوضفر قرشملا يضارآو ماشلا ةيبلاغو ناريا ةيليعامسا نأ
 , ةيلعتسمو ةيرازن : ىلا ةيليعامسالا ةوعدلا راطشنا ىلا ىدأ امم ٠ يلعتسملا
 ةييليعامسالا ةوعدلا عابتأ وأ .« ةيشيشحلا مساب دعب اميف ةيرازنلا فرعو
 : ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا رظنا * حابصلا نسح ابهسسأ يتلا ةديدجلا
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 «ميمتوبأ مامالا رصتني ميلعلا عيمسلا رصنب » همتاخ شفنو « ةئامعبرأو نيرشع

 ليمج « ةريسلا نسح ناكو « رهشأ ةعبرأو ةنس نوتس هتلود مايأ ةدمو

 دانعلاب دانجألا نم هرمع رثكأ يف ينمو « فاصنالاو لدعلل ًابحم « ةريرسلا

 بقلو «هللاب رصنتسملا نب دمحأ مساقلا وبأ هدلو هدعب رمألا يلوو « فالتخالاو

 دانجألا نم نيمدقملاو ءارمألا ىلع ةعيبلا هل ذخأو « نينموملا ريمأ هللاب ىلعتسملاب

 «شويجلا ريمأ نب هاشنهاش مساقلا وبأ لضفألا « ةيعرلا نايعأو « ةيركسعلاو

 ىلع تمظنتاو لاوحألا هب تماقتساو « هللا, رصنتسملا هيبأ بصنم يف هبصنو

 ء لامآلاو راثيالا ةياغ |

 دصقف « هللاب رصنتسمملا انبا رازنو هللا دبع : ةيفخ رصم نم هاوخأ جرخو

 رباكأ نم ناكو « اهيلاو ةلودلا رصن عم لصحو « ةيردنكسالا امهنم رازت

 نم رمألا يف هتماقإ ىلع شويجلا ريمأ مهيلع ل"وع نيذلا ؛ ةيشويجلا ناملغلا

 *ء هدلو نود هدعب

 « عئاقوو بورح امهنيب ترجو « لضفألا نيبو هئيب فلخلا مكحتساف

 لاوحأ تحلصو « هدعب نم رمألا هل ماقتساو « هب لضفألا رفظ نع ترفسأ

 ٠ اهلالتخاو اهبارطضا دعب تماقتساو « اهلامعأو رصم

 . ىلإ هليحر ف ”مت هنإف « ةلودلا جات ناطلسلا لاوحأ ةفرعمب قلعتن ام امآو

 لامعألاو دالبلا ىلع ىلوتساو « اهكلمو اهقياضو اهيلع لزنف « يرلا ةنيدم

 ريمث و ليقع ينب عم ًاركسع ضهنأ دق ناكو « ”يرلا ىلاو ماشلا نم لقاعملاو

 كارتألا ةريس تءاسو « لصوملا الخ ام اهيلع اولوتساف « ليقثع ىنب لامعأ ىلإ

 اوذقتأو « لاحلا ءوسو داسفلاب اهيلع داع ام مهنم اهلمشو ( ظ به ) لامعألا يف
 « مهلاوحأ ملظلا باكتراو بهنلاب اوقرغتساو « مهلاومأو امهلهأ يشاوم

 ٠ ديلجلا طوقسو دربلا ةدشو ءاتشلا نمز ف مهلزانم نع مهولجأو

 بل 5١١



 هّشمع ةهج دصقو « ركسعلا يف ناهفصأ نم قرايكرب ناطلسلا زربو
 نإ هيلع اورماخب نأ يرلا لهأ نم ةلودلا جات فاخو « ةلودلا جات ناطلسلا
 ناطلسلا لصوو « اهنم خسارف ةعبرأ ىلع لزنم يف لزنو « اهنع لحرف « ماقأ
 بهأتو « نيقيرفلا علاوط امهنيب تلاحو « هئازإب ميخو هركاسع يف قرايكرب

 مويلا يف ناقيرفلا ىقتلاو « برحلل تافاصملا تبت”رو « هبحاص ءاقلل امهنم لك
 ناطلسلا ركسع ”لفناف « ةئامعبرأو نينامثو نامث ةئنس رفص نم رشع عباسلا
 قلخلا هنم لتثِقو « هرثكأ رس'أو « هلاقثأو هداوس بهتو قئرفتو « ةلودلا جات

 ميسق باحصأ ضعب 21هلتقو«ةلمجلا هللا همحر ةلودلا جات دهشتساو ريثكلا

 هسأر لمحو « هل هبيرقتو هابإ هعانطصا دعب ؛ بلح بحاص « رقئس قآ ةلودلا

 ٠ اهيف هب فيطو « دادغب ىلا لمح مث « ركسعلا يف هب فيطو

 ةئامعبرأو نينامثو نامث ةنس

 هركسع يف تارفلا ىلع ةناع يف لزان وهو « هركسع لالفتاو « ةلودلا جات هبيأ

 ىلا هاعدتسا نيح « ةلودلا جات هيبأ ىلإ ريصملا مث « دادغب ىلإ مامتإلا ديري
 ”طحف « هبلطي نم لوصو نم فاخو « قلقو كاذل برطضاف « هيلإ لوصولا

 هريس يف !دجم لحرو « تقولا ف ركسعلا مايخ تضوقو « لاحلا يف هبراضم

 لزي ملو « هئارو نم هركسع يقاب كرتو « هناملغو هليخ ناعرس نم ررفن يف

 يف بئانلا ")مساقلا وبأ ريزولا حتفو « بلح لخد نأ ىلإ هدصق يف ًاذغثم
 3 امدصقب نمل ةهألا اوذخأو 4 اهيلإ هدعصأو 4 اهياوبأ ةعلقلا

 )١( انتبثأ ام هياوص فيحصت وهو « لتقو » لصألا يف -

 لصوف ٠ : اهيف ءاج شتت نب ناوضرل ةديج ةمجرت ميدعلا نبال بلطلا ةيغب يف (1)
 نينامثو نامث ةنس يف « عيدب نب مساقلا يبأ هيبأ نيزو نم اهملستو بلح ىلإ
 بورحلا خيرات ىلإ لخدم ٠ « هكلم نيبدت همأ جوز نيسح ىلوتو « ةئامعيب.رأو
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 جات ناطلسلا نبا 290قاق“د كولملا سمش هوخأ ”لفلا نم هيلإ لصوو
 ماقأو « لولفملا هركسع صاوخ نم ةعامجو « ركب رايد ةيحان نم « ةلودلا

 « دليلاو ةعلقلا يف بانتسملا مداخلا نيكتواس ريمألا هلسارو « ةريسي ةدم بلحب

 (و ١/ ) هريخ كولملا رخف كلملا فرع املف « هراهنو هليل هريس يف دجو « ”دحأ

 هل اودجو الو « ًاربخ هل اوفرعب ملو مهتافف ؛ هرثإ يف ليخلا نم ةدع ضهنأ

 « رمألا هل ماقتساو « ةيركسعلاو دانجألا ىلع دهعلا هل ذخأو « ةلودلا جات

 ٠ لاوحألا دادسلا ىلع ؟2ترمتساو

 لصو ذهمصأ ريمألا نأب زاجحلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 لتقو اهكلمو « مهرهقف اهلهأ لتاقف « ةينامكرتلا نم سراف ةئامعبرأ يف ةكم ىلإ
 ( ةبيش يبأ نبا مزهناو « ةبيش يبأ نبا باحصأ نم اهتبارح نم ًاريثك ًاقلخ

 ءاهنع لحرو ”ةريسب ”ةديدثم اهب ماقأو اهب لصحو « ةكم نم فارشألا عيمجو

 كباتأ نيكتمط نيدلا ريهظ ريمألا صالخب رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو
 ةيحاص جرخو « قشمد ىلإ ادئاع هجوتو « ةيجاتلا ةرسكلا بيقع هلاقتعا نم

 دقو « هتمدخ يف دوعلاو هيقلتل هوحن قشمد ةنحش رايتخب ةلودلا نصح ركالسلا
 ناطلسلا دنع ىظح دق « هنصّغ ةراضنو ةنس ةثادح يف روكذملا ريمألا اذه ناك

 هصاوخ نم هسنج ءاشأ ىلع همدقو هبجحب هحشرو « ةلودلا جات ديهشلا

 ٠ ءاتلاب اضيأ قاقت هيف لاقيو ٠ رصن وبأ هتينكو قاق'د : تلق : لصألا ةيشاح يف )0غ(

 - رداصملا ةيبلاغ يف اهدجن لاحلا هذهو « ءاتب هبرعنمو لادب هيرع نم دج وكلذل

 لخدم يباتك قحالم يف اهترشن قاقدل ةريصق ةمجرت .كاسع نبال قشمد خيرات يف (؟)

 «٠ "85 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ
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 كلذ دعب هيلإ "درو « هتقرط دادسو هتمارصو هتماهش ىلإ نكسو « هتئاطبو

 ىلع ةيرالهفسالاو « درولاو ردصلا ف ريبدتلا نسحو دشرلا هنم سنأ ام

 ةريسلا نسحأف « هتبيغ مايأ اهظفحو « قشمد رمأ رييدت يف هبانتساو هتبركسع

 ءاعدلا رثكف « اهب نم ةفاك يف ةلدعملا طسبو « اهلهأ نم ةيعرلا فصنأو « اهيف

 عاش نأ ثبلي ملو ؛ ”هتلثمآو هرماوأ تلشئنماو هتلزنم تلعف « هيلع ءانثلاو هل

 ركب رايد نم نيقرافايم هالوف « هتبيه نم سوفنلا تقفشأو « هتباجنب هركذ
 هيلع دمتعاو « قاقد كولملا سمش كلملا هدلو هيلإ ملسو 210هتبالو لوأ يهو

 برقأ يف اهدساف حلصأو « ريبدتلاو :ةبيهلاب اهرمأ ساسف « هتلافكو هتيدرن يف

 مهنم فرع نيح اهلهأ هوجوو « اهيمدقم نم ةعامج يف اكنو « ةدمو ناوأ

 « ةيعرلا رومأ اهعم تماقتساو « ةبيهلا اهب تماق ”ةياكت ”ةرماخمو ”ةنايخ

 دهشو « يرلا ىلإ ةلودلا جات ناطلسلا عم هجوت نأ ىلإ لاوحألا هب تلقنتو
 نم عم « لاقتعالا ةضبق ف لصحو « ةلودلا جات اهيف دهشتتسا يتلا ةعقولا

 ىلإ لصو ( ظ 7 ) صالخلا يف هللا نذأ نأ ىلإ ةدم ماقأو نيمدقملا نم رسأ

 قاقد ةلودلا سمش كلملا هاقلتف « ةفامعبرأو نينامثو نامث ةنس يف قشمد

 يف رظنلا هيلإ درو « همارتحاو هماركإ ف غلوبو « هتلود بابرأو هركسعو

 لاحلا تضتقاو ؛« ةضيبلا ةسايسو ةكلمملا ريبدت يف هيلع دمثتعاو « ةيرالسهفسالا

 «هب عاقبالاو « نيكتواس ريمألا ىلع لمعلا ةلودلا ءارمأو كلملا نيبو هنيب اهيف

 نيبو كبانآ نيدلا ريهظ نيبو هنيب ةلصولا تدقعو لتلقو « رمألا هيلع ممنو
 تماقتساو « اهب لخدو « قاقد كولملا سمش كلملا ةدلاو كلملا ةوفص نوتاخلا

 يف غلابو « اهيلهأ ريبدت يف لمجأو « اهيف ةريسلا نسحأو « قشمدب لاحلا هل
 دمتعاو « هيلإ كولملا سمش كلملا سفن تتكسو « اهنود ةامارملاو « اهنع يذلا

 ٠ هيلع رييدتلا يف

 )١( 88#ا/ : نيقرافايم خيرات ظنا # 8740 *
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 ءالمئام بلح بحاص ةلودلا جان نب ناوضر كولملا رخف كلملا ناك دقو
 هتفرعمل « اهاوس اهيلع راتخب الو « اهيلإ دوعلل ًارثؤمو « اهل ًايحمو « قشم د ىلا

 «قترأ نب نامكشس ريمألاب دجنتساو دشحو عمجف « اهيف هعرعرتو « اهنساحمب
 ٠ اهيف ةصرفلا زاهتناو « اهيلع لوزنلاو قشمدل آبلاط زربو

 « ناغس يغب ريمأنلا عم ركسعلاو قاقد كولملا سمش كلملا ناك دقو

 كلملا لصوف « تقولا اذه يف قشمد نع اوباغ دق يزاغ لبا نيدلا مجن ريمألاو

 مست ةنس يف دلبلا رهاظ لزنو « هركسع يف بلح بحاص ناوضر كولملا رخف
 سمش كلملا ريزو دلبلا يف ناكو « اهلاتقل ركسعلا يف فحزو ةئامعبرأو نينامثو

 ؛ ةيركسعلا نم ليلق ”رفنو « مساقلا يبأ ريزولا نب دمحم ةلودلا نيز كولملا

 تبكتراو باوبألا تقلغأو « دلبلا لهأو دانجألا نم ةعامج مهيلإ فاضناو

 قوس ىلإ فحزلا يف اوغلب دق اوناكو « ماهسلاب مهوقشرو اوحاصو « راوسألا

 ثادحأو ةيركسعلا نم ةعامج بلطو « ريغصلا بايو روسلا نم اوبرقو « منغلا
 ةنحش رايتخب رالسلا مهعنمف « دلبلا نع مهل عفدلاو « مهيلإ جورخلا دلبلا

 « جورخلا نم دلبلا سيئر يفوصلا نب دمحم وبأ ةلودلا نيمأ سيئرلاو ؛ دلبلا

 نأ ىضنقملا رمألا قفتاو « اهيلإ لوصولا نم مهوعنمو راوسألا ىلع مهولتاقو

 ىلع ضرحُس مئاق وهو ناوضر كلملا بجاح سأر يف عقو قينجنملا زجح
 « هلجأل مهبيخم ىلإ اوداعو « هرمأب اولغتشاو برحلا تنكسف « هلتقف برحلا

 كولملا سمش كلملا نأ مهغلبو ؛ ”ضرغ مهل لهست الو « *رمأ مهل متي. ملو

 0 ةمد ىلإ ركسعلا يف (و 7 ”دئاغ

 « رفكصلا جرم ةيحان هليحر ف بلطو « بلط يذلا رمألا يف امئاخ

 او ا سقما تع لإ هجرتلا بلطو اناا يق ركحملا تاعف ذا

 عبتو « قشمد ىلا لصوو « ركسعلا يف ربخلا هيلإ ىهنتا امل قاق'د كولملا سمش

 لصفو « نيقيرفلا نيب ىدملا براقتو لصوف « هرثإ ىلع ناوضر كلملا ركسع

 ٠ ةنسلا نم ةجحلا يذ رخآ يف اهيلإ لصوف « بلح ىلإ آئفكتم ناوضر كلملا

 هس 5١6



 ةئامعبرأو نينامثو عست ةنس

 حتتفلا وبأ هاش كلم ناطلسلا ناك يذلا « بعالم نب فلخ لصو اهيف
 ةافو دنع قلط“*أو 6 (17ناهفصآب هلقتعاو « هنم اهذدخأ دنع « صمح نم هدذخأ

 ء رصم ىلإ هجوتو « روكذملا ناطلسلا

 ةكرعم يضاق « ناميلس نب عداو ملسم يبأ ةافوب رخلا درو اهمفو

 « ةروهشم ”ةمه هل ناكو « اهنم رفص رخآ يف اهيلع ىلوتسملاو « نامعنلا

 ٠ ةروكشم ةظقيلا يف ةقيرطو

 ىلإ قاقد كولملا سمش كلملا نع تالصفنم ناغس يغب ريمألا فكنا اهيفو
 ٠ اهنم مرحملا يف  ةيكاطنأ هدلب

 ةفامعبرأو نيعست ةنس

 :يهو توحلا جرب يف بكاوك ةتس عمنجا اهنم لوألا عيبر رهش لهتسم يف
 لهأ ركذو « دراطلعو « خرملاو « ةره'زلاو « يرتشملاو « رمقلاو ؛ سمشلا

 نامزلا ميدق يف « جرب يف بكاوكلا هذه عامتجا اوفرعي مل مهنأ موجنلا ةعانص
 ٠ كاذ اوعمس الو « هثيدحو

 كلملا كياتأ نيسح ةلودلا حانج ريمألا نأب ربخلا درو اهنم نابعش ٍفو
 ىلع هعم فاخ ًاشاحيتسا كلملا نم شحوتسا « بلحب ناوضر كولملا رخف

 رمأ ناكو « هرمأ يف مت امل اركنم بلح نع لصفف « هتدلاو جوز ناكو « هسفت

 هركسع يف صمح ىلإ لصوو ؛ هيلع اهيف دقعلاو لحلا يف دمتعملاو هيلإ ريبدتلا
 يف عرشو « اهب لصحو ء هيلإ اهملسف « اهيف هبئان ةجارق ناكو « هصاوخو
 هسفن ىلع نمأو « اهيلإ هلهأ لقنو « اهتعلق تاهجحل ماكحإلاو « اهتيصحت

 ىلع انقلع دقو . بغالم نبا ذخأ يذلا وه شتت نأ فلؤملا ركذ نأ قبسو « اذك )1(

 1 ! ١9/8 ٠ ص رظنا » كلذ

 كت



 بلح ىلإةيكاطنأ نم ناعس يغب ريمألا هلاصفنا بيقع لصوو(١2اهب هرارقتساب
 زربو « اهيلهأو اهتيركسع ف يمنلاو رمألاو « اهب ريرقتلاو ريبدتلا يف عرشو
 « رزيش ةيحان ىلإ ركسعلا ( ظ 7 ) ف بلح نم ناغس يغبو ناوضر كلملا
 « قشمد ىلع لوزنلا ةدواعمل دادعتسالاو بهأتلاو « داشتحالا ىلع آمزاع

 اوقرفتف « ركسعلا يمدقم نيب فلخلا عقوو « رهش ريدقت رزيش ىلع اوماقأف
 ٠ بلح ىلإ كلملا داعو « هناكم ىلإ مهنم لك داعو

 بحاص هللاب ىلعتسملا باتك ناوضر كولملا رخف ىلع درو ةنسلا هذه فو
 ع هتلودل ةوعدلا ةماقإو « هتعام يف لوخدلا هنم سمتلي « هلوسر عم رصم
 « هاسمتلا ام ىلإ امهباجأف « لاحلا هذه لثم نمضتب لضفألا باتك كلذكو
 تماقأو « هدعب هسفنلو « هدعب لضفأللو « ربنملا ىلع ىلعتسملل ىعدي نأب رمأو

 رمألا ىنب دق ناوضر كلملا ناكو « عمج عبرأ ريدقت ةيضقلا هذه ىلع ةبطخلا
 نم اهذخأل قشمد ىلع لوزنلاو « يرصملا ركسعلا عم عامتجالا ىلع كلذ يف
 بحاص ناغس ىغبو قترأ نب "”نامكس ريمألا لصوف « قاقد كلملا هيخأ
 نم هاعدبتساو « رمألا اذه يف لوخدلا كلملا ىلع اركنأو « بلح ىلإ ةيكاطنأ

 داعأو هيلإ هب ريشأ ام لبقف « هب لمعلا حارطإو هلاطبإب هيلع اراشأو « هلعف
 ء هيلع تناك ام ىلا ةبطخلا

 ركسعلا جورخب رابخألا تدرو « ةنسلا نم لوألا عيبر رهش لوأ فو
 فورعملا هيلاو نايصع روهظ دنع روص رغث ىلع هلوزنو ؛« رصم نم يرصملا
 يف ةصلاخملا نع لودعلاو فلثخلل راثبالاو « ةعاطلا نع هجورخو ؛ ةليتثكلاب
 نأ ىلإ اهيلع اقيضثمو اهلزانم ركسعلا لزي ملو « ةعبابملل دوعلاو ةمدخلا

 قحالم يف اهترشن ٠ ميدعلا نبال بلطلا ةيغب يف ةديفم ةمجرت ةلودلا حانجل )0(
 . مالا 9/5 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك

 . هانتيثأ ام هباوص حضاو فيحصت اذهو , زامكش : لصألا يف )5(

 اس 5١ دس



 « ليزجلا لاملا اهنم بهنو « ريثكلا قلخلا اهيف لتقو « اره فيسلاب اهحتتفا

 ٠ اهب لتقف « رصم ىلإ لمحو « دهع الو نامأ ريغ نم اريسأ يلاولا ذخأو

 رحب نم جنرفألا ركاسع روهظب رابخألا لصاوت أدبم ناك ةئسلا هذه فو

 قلقف « كلذب ءابنألا تعباتتو « ةرثك هددع ىصحب ال ملاع يف « ةينيطنطسقلا

 كلملا دنع كاذب رابخألا تحصو « اهراهتشال اوجعزناو اهعامسل سانلا

 عمجلا يف عرشف « اراد مهيلإ برقأ ناكو شملتق نب ناميلس ( نب دواد )

 نامكرتلا نم هنكمأ نم ىعدتساو « داهجلا ضورفم ةماقإو « داشتحالاو

 تبوقو « ريثكلا ددعلا هيخأ ركسع عم مهنم هافاوف « داجنالاو مهيلع داعساللا

 مهلبكسو مهكلاسمو مهرياعم ىلإ فحزف هتكوش تدتشاو « هسفت كاذب

 ؛ هيلإ اوداعو « ًاريثك اقلخ لتق ثيحب « مهنم هب رفظ نم لكب عقواف (و 7 )

 ؛ اوبسو اوبهنو اورسأو مهنم اولتقف « هركسع اورسكو « هيلع اورهظتساو

 ًاقلخ يبسلا نم مورلا كلم ىرتشاو « مهباود رثكأ ذخأ دعب نامكرتلا مزهناو

 ةعشيتسملا ةبونلا هذهب رابخألا تلصاوتو « ةينيطنطسقلا ىلإ مهلمحو « ؟ريثك

 ةصقولا هذه تناكو « قرفلاو فوخلا دازو « قلقلا مظعف « مالسالا قح يف

 اا * بجر نم نيقب رشعل

 ريمألاو ةيكاطنأ بحاص ناغس يغب ريمألا هجوت نابعش نم فصنلا يفو

 رابخألا تدرو دقو « ةيكاطنأ ىلإ ركسعلا يف اقوبرك ريمألاو قترأ نب نامكس
 ركيسو « ةيكاطنأ ىلإ ناغس يغي ”فخنو 210ةنالبلا مهلوزنو « اهنم جن رفالا برقي

 دالبلا رئاس ىلإو « صمحب ةلودلا حانج ىلاو « قاقد كلملا ىلإ قشمد ىلا هدلو

 دصقو « داهجلا ىلإ فوفخلا ىلع ثعبلاو ؛ داجنتسالاو خارصتسالاب فارطألاو

 ٠ اهنم ىراصنلا جارخإو « ةيكاطنأ نيصحت

 ''”اوراغاو سارغب ىلع جنرفألا ركاسع تلزن لاوش نم يناثلا مويلا فو

 * اهاوسو ةيفارغجلا نالغملا يف اهدجأ ملو لصألا يف اذك )1(

 ٠ « تراغأو » حصألاو « لصألاب !ذك 6
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 ةرواجملا لقاعملاو نوصحلا ف ناك نم ىصع كلذ دنعف « ةيكاطنأ لامعأ ىلع

 (9ماترأ لهأ لعفو اهنم بره نم برهو اهيف ناك نم اولتقو « ؟7١ةيكاطنأل
 ةباؤذلا وذ بكوكلا رهظ نابعش ٍفو « جنرفألا نم ددملا اوعدتساو « كلذ لثم

 دق ناكو « رهظ ملف « باغ مث « اموب نيرشع ريدقت هعولط ماقأو برغلا نم

 فارطألا يف اوثاعف « آفلأ نيثالث زهانب ”رفاو ”قيرف جنرفالا ركسع نم ضهن

 قشمد ركسع ناكو « الجر نيسمخ ريدقت اهيف اولتقو ©”ةرابلا ىلإ اولصوو

 ةروكذملا ةقرفلا هذه تلزن املف « نائس يغب داجنال رزيش ةيحان ىلإ لصو
 ىلإ جنرفالا داعو ؛ ةعامج مهنم لتقو اودراطتو ؛ مهوحن اوضهن « ةرابلا ىلع

 , كلذ ريغغو « حلملاو تيزلا رعس الغو « ةيكاطنأ ىلإ اوهجونو « «؟”جو#رلا

 جنرفألا لعجو « اهيف صخرف « ”ةقرس اهيلإ كلذ لصاوتو « ةيكاطنأ يف مدعو
 ناك دقو « ةيكاطنأ ركسع نم مهيلع تاراغلا ةرثكل اقدنخ ةيكاطنأ نيدو مهنيب

 دلب لوأ هيلإ اوملسي نأب هودعوو مورلا كلم اودهاع مهروهظ دنع جنرفألا

 اهوملسالو كلذب هل اوفي ملف « اوحتف ناكم لوأ يهو ةيقين اوحتفف « هتوحتف

 ٠ بوردلاو روغثلا ضعب مهقيرط يف اوحتتفاو « ©2طرشلا ىلع هيلإ

 لاح داسفب بلح ةيحات ( ظ 7 ) نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه قو

 باكتراو « رمألا ىلع ةيلغلاو نكمتلا نم هيلع ناك ال نجملاب فورعملا اهسيئر

 )١( نمرألا نم « نيملسملا ريغ نم اوناك ةقطنملا ناكس نم نوريثك *

 ٠ نادلبلا مجعم * بلح لامعأ نم ناك روغثلا ةقطنم يف عينم نصح (1)

 ةقطنمل ايرادا ةرابلا عبتتو , ةريثك راثآ اهيف « ةريبك ةرهش تاذ تناك ةنيدم ()
 ٠ ةيروس يف بلدا ةظفاحم يف احيرر]

 ٠ نادلبلا مجعم * ةرعملا نيبو اهنيب اهيبرغ يف ةروهشملا بلح روك نم (5)

 ةينيطنطسقلا ىلإ نييبيلصلا دوشح لوصونعثدحت نمل ضفأ انيموكانآ ةريمألا نإ (4)
 , ةيقين طوقس سبخ صق مث « نينموك سويسكلا روطاربمالاب مهتاقالع فصوو
 ةايح نع اهباتك يف هلك اذه تعدوأ دقو « .نييطنزيبلا ىلإ اهتيكلم تلآ فيكو

 ٠ ط  ةيزيلكنالا ىلإ هتمجرت .ظنا + « دايسكلألا ١ ناونع لمح يذلا اهيبأ

 ٠ لال 768: ص , 19551 : ندنل
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 « هدالوأ نم لتق نم مم لتثقو « هراد تبهنو « هيلع ضبتق ثيحب « ملظلا

 «ءامدلا كفسو سوفنلا لتق ف ىعاسلا ةازاحم كلذو « هتفآش تلص ؤتساو

 ٠ (1)ةدعقلا يذ يف كلذو « ديعبب نيملاظلا نم يه امو

 بقلو : «”لوصوملا نب لضفلا ايأ ناوضر كلملا رزوتسا ةئسلا هذه فو

 ٠ بلحب « نيدلا ديشم.

 ةثامعبرأو نيعستو ىدحإ ةنس

 نم ةيكاطنأ لهأ نم ًاموق نأب ربخلا درو اهنم ىلوألا ىدامج رخآ ف

 هنم دلبلا ىلإ مهوعلطأو « جنرفألل هوعاب لبحلا يلي امم ؛ دلبلا جاربأ نم جرب
 ؛ ميظع قلخ يف جرخو « ناغس يغب مزهناف ؛ رجفلا دنع اوحاصو « ؟2ليللا يف

 ةرعم نم برقب ةعيض « زانمرأ نم برقلاب لصح املو ؛ ”صخش مهنم ملسي ملف
 ملف « هبكرأو هباحصأ ضعب هلمحف ؛« ضرألا ىلع هسرف نع طقس « نيرصم

 ٠ هللا همحر تامف « طقس دواعو « سرفلا رهظ ىلع تبثي

 لافطألاو ناوسنلاو لاجرلا نم يبكسو رسأو اهنم لتقف « ةيكاطنأ امأو

 ملسو « اهب اونصحت فالآ ةثالث ريدقت ةعلقلا ىلإ برهو « “”رصح هكردش ال ام

 *ء هتمالس هللا بتك نم

 سظنا « شتت نب ناوضرب مدطصا « بلح ثادحأل امدقم يعوفلا نجملا ناك: (1)

 * 784 - 8! : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك يف اذه ليصفت

 نب دمحم نب هللا ةبه هلبق سيزولا ناكوءلوصوملا نب ىهاقلا دبعنب هللا ةبه وه (9)
 ١88/1 ٠ : بلحلا ةدبز ٠ عيدب

 * )1"ال : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ىظنا ()

 دل ام""["ه ا



 ءرصم نم شويجلا ريمأ لضفألا جورخب رابخألا تدرو اهنم نايعش فو

 ناريمألا هيفو « سدقملا تيب ىلع لزنو « ماشلا ةيحان ىلإ ريبك ركسع يف
 ريثك قلخو « امهلاجرو امهبراقأ نم ةعامجو « قترأ انبا يزاغ لبإو نامكس

 برح ريغ نم « هيلإ سدقملا تيب ميلست امهنم سمتلب امهلسارف كارتألا نم
 « قيجانملا هيلع بصنو « دلبلا لتاقف « كلذ ىلا هابيجي, ملف : مد كفس الو

 لصح املو « نامكس نم دواد بارحم ملستو هكلمو « هروس نم ةملث تمدهف

 قشمد ىلإ اولصوو امهعم نمو امهقلطأو امهيلع معنأو امهيلإ نسحأ هيف
 ٠ رصم ىلإ هركسع يف لضفألا داعو ؛ لاوش نم لوألا رشعلا

 مويلا يف اهيلع اولزنو « مهرسأب نامعنلا ةرعم ىلا جنرفألا هجوت اهيفو
 « ملالسلاو جربلا اهيلع اوبصنو اهولتاقو « ةجحلا يذ نم نيرشعلاو عساتلا

 ينمرأ لجر وهو « داكرزلا رييدتب ةيكاطنأ ( و 7 ) دلب جنرفالا حاتتفا دعبو

 كلذ ةحصب رابخألا تلصاوت « بجر لهتسم ةعمجلا ةليل يف ؟>زورين همسا
 اودصقو « رزح الو ”رصح هكردي ال يذلا ددعلا يف ماشلا ركاسع تثعمحتف

 مهدنع توقلا مدع ىتح مهورصحف « جنرفألا ركسعب عاقيإلل ةيكاطنأ لمع
 مهو مالسإلا ركاسع ىلإ فعضلا نم ةياغ يف مهو اوفحز مث « ةتيملا اولكأ ىتح

 مزهناو « مهعومج اوقرفو « نيملسملا اورسكف « ةرثكلاو ةوقلا نم ةباغلا يف

 نييلاغملاو نيدهاجملاو نيعوطتملا لاجرلا يف فيسلا عقوو ؛قبسلا درجلا باحصأ

 نم سداسلا ءاثالثلا موي يف « كلذ ين « « نيملسملا ةبامحو « داهجلا يف ةبغرلا يف

 ْ ٠ ؟9ةنسلا ف بجر

 )١( ىرخأ رداصم يف زوريف وه ٠

 ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يباتك يف !ذه ليصافت ظنا (؟) : 75711748 ٠
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 ةفامعيراو نيعستو نبتنثا ةنس تلهأو

 ةيقرشلا ةيحانلا نم نامعنلا ةرعم روس ىلإ جنرفألا فحز اهنم مرحملا ف
 نيملسملا اوفشكف « هنم ىلعأ وهو ؛ اهروس ىلإ جربلا اودنسأو « ةيلامشلاو

 نم رثع عبارلا مويلا نم برغملا تقو ىلإ هيلع برحلا لزت ملو « روسلا نع
 تددرت نأ دعب اومزهناو « هنع دلبلا لهأ فشكتاو « روسلا اودعصو « م<رحم

 مهسوفن ىلع نامألا ءاطعإو ميلستلاو ريرقتلا سامتلا يف جنرفالا لسر.مهيلإ
 هاضق امو اهلهأ نيب فلخلا كلذ نم عنمف « مهيلإ ةنحشلا لوخدو « مهلاومأو

 ريثك قلخ هيف لتئقو « برغملا ةالص دعب دلبلا اوكلمو « هب مكحو ىلاعت هللا
 جن رفالا مهنمآف « اهب ءامتحالل ةرعملا رود ىلإ سانلا مزهناو « نيقبرفلا نم

 « عماطقلا دلبلا لهأ ىلع اوعطقو « دلبلا قوف نابلصلا اوعفرو « مهب اوردغو
 ةقاط ال امب سانلا اوبلاطو ؛ هودجو ام اوبهنو ؛ هوررق امم ءيشب اوفي ملو

 ٠ باط رفك ىلإ رفص نم رشع عباسلا سيمخلا موي اولحرو « هب مهل

 «ةلغلا كا هد دنع اهوكلف ةلمرلا ىلع ءالوأ اوازنو « مهنكامآ نم مهنم سانل

 كسلا يف رصم نب لضفألا جورخ مهيلإ ىهتت ناو روسلا ىلا ةودلسأو

 اودشف « مهنم هتيامحو مهيلع ذلبلا داجفإو « مهب عاقيالاو مهداهجل « ةرئدلا

 مهدعاوو « هنع اوفرصناو « مويلا كلذ راهن رخآ ىلإ هبرح اومزالو « هلاتق يف

 دواعف ( ظ 74 ) « برغملا تقو روسلا نع سانلا لزنو ؛ دغلا نم مهيلإ فحزلا

 قلخ لتكقو « بارحملا ىلإ هلهأ ضعب مزهناو « هوكلمف دلبلا اومجهو « هنع

 هيلع ليلخلا ربقو دهاشملا اومدهو « ةنسلا نم نابعش نم نيرشعلاو ىناثلا يف

 1 ٠ مالسلا
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 هيلإ فاضناث « رمألا تاك دقو « ةيرصملا ركاسعلا ف لضفألا لصوو

 ًارظتنم « ناضمر رهش رشع عبار يف نالقسع رهاظب لزنو « لحاسلا ركاسع
 اومجهو « هيلإ جنرفألا ركسع ضهنف « برعلاو رحبلا يف لوطسإلا لوصول
 لضفألا لخدو « نالقسع ةيحان ىلإ يرصملا ركسعلا مزهناف ؛ميظع قلخ يف هيلع
 ةعوطملاو لجارلا ىلع لتقلا ىتأف « نيملسملا نم جنرفألا فويس تنكمتو ؛ اهيلإ
 لضفألا هجوتو « ركسعلا بهنو « سفن فالآ ةرشع ءاهز اوناكو « دلبلا لهأو

 جنرفألل هدعب اهيلع اوررق نأ ىلإ نالقسع اوقياضو « رصم ىلإ هصاوخ يف

 قفتاف ؛ دلبلا لهأ نم اهتيابج ف اوعرشو « مهيلإ لمحت « رانيد فلأ نيرشع
 نأ يكتحو « ًآئيش لاملا نم اوضبقي ملو اولحرف « نيمدقملا نيب فلخلا ثودح

 اهراختو اهئانثتو اهدوهش نم نالقسع لهأ نم ةعقولا هذه يف اولتكق نيذلا

 ٠ سفن ةئامعبسو نافلأ اهدانجأ ىوس « اهثادحأو

 ةئامعيرأو نيعستو ثالث ةنس

 نأ دعب « دادغب ىلإ قرايكري ناطلسلا لوصوب ريخلا درو اهنم رفص يف

 «هيلع اهيف رهظتسا « برحو فلثخ ربن دمحم ناطلسلا هيخأ نيبو هئيب ىرج

 ٠ اهب لصحو ناهفصأ ةنيدم ىلع هبلغو

 هركسع يف قشمد نم ةلودلا جات نب قاقد كولملا سمش كلملا هتجوتو

 « ةيربلا يف ةبحرلا ىلإ لصوو « اهيلع يلوتسملا نم اهملستل ركب رايد ىلإ
 ٠ اهنع بذيو اهظفحب نم اهيف بترو « نيقرافايم ملستو ركب رايد ىلا لصوو

 (172دنمشنادلا لوصوب ربخلا لصوو هعرز فلتأو ًامايأ ماقأو «هيلع لزن و«ةيمافأ

 ةدبز « شعرم ضرأ يف ةكرمملا تثدح ميدعلا نبا دنعو , دنمشنادلا نيكتشوتأ (1)
 ء6508/19-6.04 : بلحلا



 نالسرأ جلق ) ركسع نمو ميظع قلخ يف « كارتألا نم هركسع يف ةيطلم ىلإ

 نم اولتقو « هيلع نيملسملا ىلاعت هللا رصنف « نيملسملا ركسع دصقو « دشحو

 رفص رهش نم يناثلا رشعلا يف « اهميلست نوسمتلي ةيكاطنأب هباون ىلإ لسرلا

 ٠ ةلامعيرأو نيعستو ثالث ةنس

 « لامشلا لامعأ نم تاهج ةدع ٍف تراغ رابآلا نأب رابخألا ثدرو اهفو

 ةئامعبرأو نيعستو عبرأ ةنس

 رهش ف ؛« جورسو اه رلا جنرفأ ىلإ
ا عمتجاو جورس ملستو لوألا عيبر

 هيل

 نوملسملا ناك دقو « ناقيرفلا ىقتلاو « ًاضيأ جنرفألا دشحو « ريثك قلخ

 ( نامكرتلا نم ةعامج بوره قفتاف ؛ مهل رهقلاو « مهيلع رصنلا ىلع نيفرشم

 اهلهأ اولتقو اهوملستف « جورس ىلإ جنرفألا لصوو « مزهناو هسفت تفعضف

 ٠ ًاميزه مهنم تلفأ نم الإ ء مهوبسو

 نب ميهاربإ قحسا وبأ مامإلا هيقفلا يضاقلا يفوت ةنسلا هذه ٍف(و)

 عباسلا نينثإلا موي « هللا همحر « ظعاولا يروزرهشلا ديز نب ليقع نب دمحم

 ٠ اهنم مرحملا نم

 راغأو« اكع رغث ىلإ سدقملا تيب بحاص يرفدنك لضو ةئسلا هذه فو

 ةئامسمخ ٍقءسدقملا تيب ىلا اهرلا بحاص صمقلا نيودغب هوخأ راس يرفدنك
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 هيلإ ضهنو « هروبع ربخ ةفرعم دنع قاقد كولملا سمش عمجف « لجارو سراف

 عراسف«توريب رعث نم برقلاب هوقلف « صمح بحاص ةلودلا حانج ريمألا هعم

 ٠ هباحصأ ضعب لتقو هب رفظف ه هركسع يف ةلودلا حانج هوحن

 فوسرأو ؛ فيسلاب رحبلا لحاس ىلع « افيح جنرفألا حتتفا اميفو

 ٠ اهيلع نويونجلا مهناعأو « اهيف ام اوبهنو « اهلهأ اولتقو

 ًابلاط « هركسع يف دادغب نم قرايكرب ناطلسلا برقب ربخلا درو اهيفو
 رمأو « هيمدقم نم ةعامجو هريزو ذخأو لتئقو رسأف « ؟١)دمحم هيخأ ءاقلل
 « اهيلإ هلوصو دنع اهيلع لزنف « ناهفصأ ةيحان ىلإ هنقو نم هجوتو « مهلتقب

 ( ظاب» ) ماقتساو ةنطلسلا راد يهو اهيف لصحو ء اهكلم ثيحب اهرمأ ررقتو

 ء امي رمألا هل

 ديمع ىلع ضيقلاب دادغبب نينموثملا ريمأ هللاب رهظتسملا ةغيلخلا مدقت اهيفو
 « مهترداصمو هن.ايسأو هباون ىلعو 6 هريزو ريهج نب دمحم نب دمحم ةلودلا

 ٠ هيلإ تيزع تاركنمو « )هيلع اهمقن ءايشأل مهلتقو

 رسأق دمحم هيخأ .كسعب قرايكرب ناطلسلا هيخأ ءاقلل ًابلاط » : لصألا يف )١(

 وأ طقس دوجوي يحوي ةلخادتملا ةلمجلا هذه لكشو « *** هريزو ذخ "و لتقو

 اذهو « هريزو رسأو , لتقو مزه قرايكرب نأب .ديفت اهنإ مث « خسانلا نم أطخ
 دمحم ريزو وه لتقو رسأ يذلاو « دمحم ناطلسلا وه مزه يذلاف , ثدحي ملام

 لتقب نعوأ نأ هلل قيس هنأل « كلملا ماظن نب هللا دبع ركب وبأ كلملا ديؤم »

 خيرات ٠ ه 5944 ةنس رابخأ  نامزلا ةآرم رظنا * قرايك.ب مأ ةديبز نوتاخلا

 ٠ ملا 88 : ص ١9١٠ : ةرهاقلا ٠ ط ب يناهفصألا دامعلل قوجلس لآ ةلود

 هلامعأ نع ثدحت امدعب لاقو / 597 / ةنس تايفو يف يزوجلا نبا طيس هركذ (؟)

 جرخأو هراد يف ةفيلخلا هسيح نأ ىلإ هيمأ لآ مث » : اهلغش يتلا بصاخنملاو

 « ٠٠>نقدو , اهيف لسغق هراد ىلإ لمحف . لاوش يف أتيم

 قشمد خيرات 6١م ا



 ىلإ ةلبج رغث ىلع بلغتملا ةحيلثص نبا ىضاقلا لسرأ اهنم نابعش فو
 رغ هيلإ ملسيل هتاقث نم هاري نم ذافنا هنم سمتلب « كياتأ نيدلا ريهظ ريمألا

 نامألاو ةطوحلا تحت دادغب ىلإ هريسيو « هلاحو هلامب قشمد ىلإ لصبو ؛ ةلبج
 « هلمأ قيقحتب هدعوو « هحرتقا ام ىلا هباجأف « ةياعرلا ليمجو « ةبامحلاو

 سمش كلملا ناكو « يروب كولملا جات ريمألا هدلو روكذملا رغثلا ةيالول بدنو

 يف قشمد ىلإ لخدو « اهنم داعف « ركب رايد ف قشمد نع ًايئاغ قاقد كولملا

 ثاثأو لام نم هدب هيوحت ام لكو هباودو هعاركو هبابسأو هباحصأب قشمد
 دادعب ىلإ ريسو قشمدب ماقأ ام ماقأو 4 هامقل نسحأو « هاوثم مركأف « لاحو

 ىشو نم هل قفتاو « اهب لصحو « هكلمي ام عيمجب « دانجألا نم ةرفاو ةقرف عم

 ٠ كلمي ناك ام ىلع لمتشاو بهتنف « ناطلسلا ىلإ هلاح ةعس مظعو « هلامب

 ىلإ اوؤاسأ اهيف هباحصأو وه نكمتو « ةليج رغث كلم امل هنإف كولملا جات امأو

 لدعلا نم ةيضرملا ةداعلا ريغ ىلع اورجو « مهيف ةريسلا اوحبقو ع هلهأ

 يلع يبأ كلملا رخف يضاقلا ىلإ مهب لزن اميف مهلاح اوكشف « فاصنالاو

 ةنوعملا مهدعوف « مهنماهب رقل سلبارط رغث ىلع بلغتملا رامع نب دمحم نب رامع

 « هركسع نم ةرفاو ةدع مهيلا ضهنأو « مهل ذاقنالاب مهداعسإو مهدارم ىلع

  هنم مهوجرخأو مهورهقف « كارتألا ىلع هلهأ عم تعمتجاو « رغثلا تلخدف

 كلملا رخف همركاف « سلبارط ىلا هولمحو « كولملا جات اوضبقو هوكلمو

 «لاخلا ةروص هفرعي كباتأ هدلاو ىلا بتكو « قشمد ىلإ هريسو ؛ هيلإ نسحأو

 ٠ ىرج امم هيلإ رذتعيو

 نب دمحم ىبأ ةلودلا نيمأ ىلع قاقد كولملا سمش كلملا ضبق اهيفو

 « هتتازخ ىلا اهلمحي لاملا نم ةلمج ىلع *هحلاصو قشمد سيئر « يفوصلا

 ٠ هتساكر ىلع هرقأو « لاقتعالا نم هقلطأو
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 ةلودلا دعس ريمألا عم فيثك ركسع رصم نم جرخ ةنسلا هذه يفو

 رهش لوأ ف جنرفألا داهجل نالقسع ( و 78 ) ىلإ لصوو يساوعلاب فورعملا

 ضهنو « نالقسع نع لحرو « اهنم ةححلا يذ ىلإ وه ثيحب ماقأو ؛ ناضمر

 ترسكف ناقيرفلا ىقتلاو « لجار فالآ ةرشعو سراف فلأ جنرفألا نم هيلإ

 نم ريس رفن يف مدقملا ةلودلا دعس يقبو « مهوعبتو مهترسيمو نيملسملا ةنميم

 ابكو « ءاضقلا هلجاعف « تابثلا بلطو « هيلع جفرفألا لمحف « بلقلا يف هركسع
 ىضمو « هللا همحر هناكم دهشتساف « ضرألا ىلإ هنع طقسو « هداوج هب

 سوفنلا اولذبو «مهيلع اورماذتو «جنرفألا ىلع نوملسملا داعو ءآروجأم اديهش

 تناكو اومنغو « اورسأو. مهنم اولتقو « افان ىلإ مهومزهف « مهيلإ ةركلا يف

 ٠ مهنم ريسب رفن الإ دقفي ملو « مهل ةنسحلا ىبقعلا

 قرايكرب ناطلسلا نع ةريزجلاو لصوملا بحاص اقوبرك ريمألا افكتا اهيفو
 ةغارم ىلإ لصو املف « هتعاط ىلإ نيفلاخملا ةداعتساو « هتنالو لاوحأ ةدهاشم

 « هبر ىلإ راسو « كانه فوتو « هب دتشاو « توملا ضرم هل ضرع

 ًامزهنم « دادغب ىلإ هاش كلم نب قرايكرب ناطلسلا لصو ةئسلا هذه فو

 ٠27 اهرخآ يف دمحم ناطلسلا هيخأ نم

 ةئامعيرأو نيعستو سمخ ةنس

 « هيلع ماشلاو قارعلاو ناسارخ لهأ امي رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو
 «ضعب نم مهضعب فوخو « داسفلاو بورحلاو ءاتحشلاو رمتسم ١ فالخلا نم

 ٠ ةبراحملاو فلخلاب مهلاوحأ يف رظنلا نعو مهنع ةالولا لاغتشال

 ٠ 415 ةنس رابخآ  نامزلا ةآرم * لبجلا ىلإ مث طساو ىلإ قرايكرب
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 رغث ىلإ لوذخملا هركسع يف جفرفألا مدقم « اهرلا ؟)"صمق لصو اهيفو
 ملو ؛ هيلع هماقم لاطو هقباضو هيراحو , هحانتفا يف ًاعماط ةيلع لزنف « توريد

 ء هنع لحرف دارم هيف ًايهنن

 ةنوعملا اهيف سمتل سلبارط بحاص رامع نب كلملا رخف تابتاكم تدروو

 خرصتسيوو « سلبارط ىلع جفرفألا نم هركسع يف لزانلا ليجنص نبا عفد ىلع
 ركسعلا ضهنو « سمتلا ام ىلإ بيجأف « مهب ثيغتسيو « يقشمدلا ركسعلاب
 يف آضيأ لصوف «٠ صمح بجاص ةلودلا حانج ريمألا ىعدتسا دقو ؛ هوحن
 جنرفألا دهنو « سوطرطنأ ةيحان اودصقو « رثد ددع يف اوعمتجاف « هركسع

 ركسع لقتاف « كانه ايقتلاو ناشيجلا براقتو « مهدشحو مهعمج يف ءلا

 ىلإ ملس نم لفقو « ريثكلا قلخلا مهنم لتقو « نيكرشملا ركسع نم نيملسملا
 نيرشعلاو يناثلا يف اولصوو « مهنم دقف ( ظ 7 ) نم دقتف دعب صمحو قشمد
 ٠ ةرخآلا ىدامج نم

 نب نينموملا ريمأ هللاب يلعتسملا ةافوب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو
 « ةنس نورشعو عبس هرمعو « اهنم رفص يف « رصم بحاص هللاب رصنتسملا

 «نيرهشو نينس عبس همايأ ةدم تناكو « ةئامعبرأو نيتسو نام ةنس هدلومو
 « ةقيرطلا نسح ناكو « « نينمؤملا ريمأ هللاب يلعتسملا مامإلا » همتاخ شفنو
 ةداعك هرصق مزال « ةيعرلا رئاسو « ةيركسعلاو دانجألا ةفاك ف ةريسلا ليمج

 اميف « شويجلا ريمأ نبا مالسالا فيس لضفالاب آيفكنم هللاب رصنتسملا هيبأ
 وبأ هدلو هدعب رمألا يف ماقو « هئاضماو هريدقت باوصو هبآر ةلاصأب « هدبري
 دانجألا ىلع ةعببلا هل ذخأو « دمحأ مساقلا يبأأ هللاب يلعتسملا نب روصنملا يلع

 هاشنهاش مساقلا وب ديسلا لضفألا «ءايلوألاو مدخلاو اياعرلا ةفاكو « ءارمألاو

 ىتح اهرلا ةكلممل لوهجم ينايبرعس بتاك خرأ دقو 2 اهرلا تنوك وه نيلسوج ناك )١(

 ةينيتالو ةيقيرغا ىرخأآ صوصنت عم صنلا اذه ةمجرىتب ًأرخؤم تمقو « اهطوقس

 ٠ ّنا ماش نا ابيرق اهرشنل ةيناثلاو ىلوألا نيتيبيلصلا نيتلمحلا نع
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 ٠ لامالاو ىغابملا

 لحاسلا ةالو داجنإل « رصم نم ةيرصملا ركاسعلا تجرخ ةنسلا هذه فو

 تلصوو « جنرفألا بازحأ نم مهيلزانم ىلع اهنم مهيديأ ف ةيقابلا روغثلا يف
 ضهن« مهلوصو سدقملا تيب صمق نيودغب فرع الو « بجر يف نالقسع ىلإ
 « مهراتخا « لجارو سراف ةئامعيس ريدقن ف جنرفألا نم هعمجيف مهوحن

 رثكأ اولتقو « لولفملا هبزح ىلع هللا هرصنف « يرصملا ركسعلا ىلع مهب مجهف

 ركنتف « هب اوطاحأو هوعيتو « رمت ةثالث ف ةلمرلا ىلإ مزهناو « هتلاجرو هليخ

 ةمجأ ف ىفتخا دق ناكف « مهنم تلفأو « افاب دصقو « مهنم ةلفغ ىلع جرخو

 اجنو «؛ هدسح ضعب رانلا تقحلو « ةمجألا كلت تقرحأو « عبت نيح بصق

 ةلمرلا يف هب رفظ نم رسأو لتقو هباحصأ يف فيسلا عقوأف « افايب لصحو « اهنم
 ٠ ةنسلا نم بجر رخآ ف رصم ىلا اولمحو « هلاطبأو هلاجر نم

 ءآبكرم نيعبرأ ريدقت « رحبلا يف جنرفألا بكارم تلصو تقولا اذه فو
 , اهرثكأ بطعف « اهيلع هحابرأ تفلتخاو « اهب جاه رحملا نأب رابخألا تدروو

 ٠ لاملاو لاجرلاب تةنحسشتم تناكو « ليلقلا الإ اهنم ملسم ملو

 ةئامعبرأو ناعستو ثس ةنس

 «قشمد نم كباتأ نيدلا ريهظو قاقد كولملا سمش كلملا زرب اهيف (و الإ

 ةريملا بابسأ عطقو « اهب نم قياضو « اهيلع لزنو « ةبحرلا دصقو « ركسعلا يف
 «دلبلا لهألو هل نامألا بلط ىلإ اهب ميقملا رطضا نأ ىلإ ةقي,اضملاب رضأو « اهنع

 ةرخآلا ىدامج يف ةلصتملا برحلاو « ديدشلا لاتقلا دعب هيلإ تملَسو « اونمأف

 « اهب نم لاوحأ ررقو « اهظفحل تاقثلا نم هآر نم بدن « اهرمأ بترو « اهنم

 ٠ قشمد ىلإ ائفكنم « اهنم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موي يف اهنع لحرو
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 نيسح ةلودلا حانج ريمألا اهبحاص نآب « صمح نم ربخلا درو اهيفو
 هباحصأ صاوخ هلوحو ةعمجلا ةالصل « عماجلا ىلإ ةعلقلا نم لزن « كبانأ
 رفت ةثالث هيلع بثو « همسر ىلع هالصم عضومب لصح املف « ماتلا حالسلاب

 « داه*زلا يز يف « هنوحيمتسسإو هل نوعدب « خيش مهعمو ةينطابلا نم مجع
 « هباحصأ نم ةعامج هعم اولتقو هولتقو « مهتيكاسب 72١2ه وبرضف « مهدعوف

 ًاربص اولتقو « اومهتاف « مهريغو مجعلا ةفوصتم نم رفن ةرشع عماجلا يف ناكو
 ٠ مهرخآ نع تقولا يف نيمولظم

 رثكأ برهو « لاحلا يف اولفجأو ثداحلا اذهل صمح لهأ جعزناو
 كلملا اولسارو « اهب لاوحألا تبرطضاو « قشمد ىلإ كارتألا نم اهناكس

 يف هيلع دمشعتو « صمح ملستب نم ذاقتإ نوسشلب ق قشمدب كولملا سمش
 « اهيف مهعامطأ دادتماو « جنرفالا ىلإ ربخلا ءاهنتا لبق اهنع بذلاو « اهتامح

 لصوو « قشمد نم ركسعلا يف كياتأ نيدلا ريهظو كولملا سمش كلملا راسف

 « اهيلإ جنرفألا لوصو كلذ قفاوو « اهتعلق يف لصحو « اهملستو « صمح ىلإ

 برقلا نع اومجحأ كلذ اوفرع نيحف « اهتلزانمو اهتقياضمل نتسرلا ىلع مهلوزنو

 ٠ اهنع اولحرو « اهنم وندلاو اهيلإ

 كولملا رخف كلملا بحاص « ينطابلا مجنملا ميكحلاب فورعملا ناك دقو

 وهو « ماشلاو بلح يف ةينطابلا بهذم رهظأ نم لوأ بلح بحاص ناوضر
 دعب هكالهب ربخلا دروو ؛« صمحب ةلودلا حانج لتقل رفنلا ةثالثلا بدن يذلا

 ٠ آموي (؟9 رشع ةعبرأب ةثداحلا

 ميكحلا سيدتي *** + هلتق ناكو » ءاج ميدعلا نبال نيسح ةلودلا حانج ةمجرت يف )١(

 ناوضر نسمأي كلذ ناك ليقو 2, .صهاط يبأ هقيفرو ٠ ينطابلا مجنملا حتفلا يبآ

 ٠ ال84 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ٠ « هاضرو

 ًاموي نيرشعو ةعبرأ هدعب ينطابلا مجنملا يقبو » : ميدعلا نبال بلطلا ةيغب يف (!)
 * ؟"ا!/8 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم ٠ « تامو

 كل مرر 0



 ىلإ ًادئاع أافكتاو ؛ اهلاوحأ ررقو « صمح رمأ كولملا سمش بتر الو

 « ربلا ىلإ رصم نم ةيرصملا ركاسعلا تجرخ « ناضمر رهش لوأ يف قشمد

 ةنوعملاءاعدتسا يف بتكو ؛هاشنهاش لضفألادلو يلاعملا فرش عم رحبلا فل وطسالاو
 ) ىقشمدلا ركسعلا ذافنإب « دالبلاو دابعلا ةرصنيو « داهجلا( ظ 7ب ) ىلع

 « تفدص فداوصو « تثدح بابسأ هريسم نع تقاعو « كلذ ىلإ بيجأف

 لوطسالا قرفتو ًامايأ ماقأو « لاوش رخآ افاب ىلع لزنو « رحبلا لوطسا لصوو
 « تلق دق تاوقألاو « تعفترا دق اهب راعسألا تناكو لحاسلا ىلإ ركاسعلاو

 تاراغ نأ الإ « راعسألا صخرو ةلغلا نم لوطسالا نم لصو امب تحلصف
 ٠ اهيلع ةلصتم جنرفألا

 نب نالسرأ جلق جورخب رابخألا ترتاوت ةنسلا نم ةدعقلا يذ يفو

 نم بيرق ىلإ هلوصوو « ةيكاطنأ آبلاط مورلا دالب نم « شملتق نب ناميلس
 2« ةعزانمو فلخ ةيطلم يحاص دنمشنادلا ريمألا نيبو هنبب ىرجو « شعرم

 ًافكنا الو « هلاجرب كتفلاو « هركسع لفو « هب هعاشاو « هيلع هدوع تبجوأ

 نذألا سمتلي بلح ىلا هلوسر لسرأو « ماشلا ىلإ لصو هنإ ليق كلذ دعب
 ةيركسعلا رئاس هيلإ جاتحب امو « داوزألاو ريملاب هركسع ىلا لوصولاب رافسلل
 ٠ هب اورشابتو كلذب سانلا رسف ؛ دانجألاو

 ةئامعب رأو نيعستو عبس ةنس

 ممهدالب نم رحبلا يف جنرفألا بكارم لوصوب رابخألا تدرو اهنم بجر يف
 نأو « كلذ ريغو « جاجحلاو دانجألاو راحتلاب ةنوحشم ةيقذاللا رهاظ ىلإ

 ىلع ةنوعملاو اهتقياضم يف « سلبارط ىلع مهب دجنتسا سلبارطل لزانملا ليجنص

 اهولتاقف « اهتقباضمو اهتلزانم ىلع هعم اوعمتجاف هيلإ اولصو مهنأو « اهتكلم

 ءنامألاب هوكلمو هوقياضو هولتاقف ليبُتج رغث ىلع اولزنو « اهنع اولحرو ًامابأ
 «مهورداصو نامألا نم هولذب امي اوفي ملو ؛هلهأب اوردغ ؛يهتكلم يف لصح املف

 ٠ باذعلا عاونأو تابوقعلاب مهلاومأو مهلاوحأ اوذفنتساو

 كك



 بحاص شمركجو « قترأ نب نامكس : نيريمألا عامتجاب ربخلا دروو
 هللا ءادعأ يف ةدهاجملا ىلع ادقاعتو ادهاعت [ امهنأو ] امهركسع يف لصوملا

 ةنسلا نم نابعش لئاوأ يف الزنو « مهبرح يف ةعاطتسالاو ةقاطلا لذبو « جنرفألا

 اهرلا ىلإ ةيكاطنأ ةيحان نم امهيركسع يش يركنطو دنميب ضهنو « نيعلا سأرب
 نيلزانلا نيملسملا ركسع نم ابرق املف ؛ نيروكذملا نيريمألا ىلع اهبحاص داجنإل
 رصنف نابعش عسات يف اوقتلاف « هبحاص ءاقلل نيقيرفلا نم لك بهأت « اهرلا ىلع
 تناكو « ةريثك هلتقم ( و 78 ) مهنم اولتقو مهومزهو « مهيلع نيملسملا هللا

 مزمناو ؛ عابتألاو داوسلا ىوس لجارو سراف فالآ ةرشع ىلع ديزت مهتدع

 تفعضهب و«هلثمآيهتن مل نيملسملل آنسح ًارصن ناكو«ريسي رفن يف يركنطو دنميب
 نيملسملا سوفت تيوقو مهتكشو مهتكوش تلفو «مهتدع تلقو «جفرفآلا سوف
 رصنلاب سانلا رشابنو « نيدحلملا ةدهاحمو«نيدلا ةرصن يف مهمازع (1)تفهرأو

 ٠ مهنم ةلادإلاو « مهيف ةياكنلاب اونقيأو « مهيلع

 تيب بحاص « جنرفالا كلم نيودغب لوزنب ربخلا درو رهشلا اذه فو
 «ريلاو رحبلا ف يكارملا يف نويونجلا هعمو « اكع رغث ىلع هركسع يف « سدقملا

 نم هورصحف « ًابكرم نيعستو فين يف ليبح رغث اوكلم اوناك نيذلا مهو
 نع هلاجرو هيلاو زجع نأ ىلإ لاتقلاب هومزالو « هبناوج نم هوقياضو هتاهج

 يلاولا ناكو « ارهق فيسلاب هوكلمو « مهل ةلتاقملا نع هلهأ فعضو « مهبرح
 هفعضو « هتبامح نع هزجعل هنم جرخ دق يشويجلا 29 1ائب ةلودلا رهز ريمألا هب

 لوصو نم هسأيل « رغئلا لهألو هل نامألا مهنم سمتلب ذفتأو « هنود ةامارملا نع

 اهلخدف « قشمد ىلإ امزهنم هلاح ىلع مت رغثلا كلم املف « ةنوعم وأ ةدجن

 موي ف قشمد ىلإ هلوصو ناكو « هيقلت نسحأو « كياتأ نيدلا ريهظ همركأو

 ٠ « لصألاب تفهرأو » ترركت 6

 ةرفوتملا رداصملا نم سفوتملا يف دجأ ملو ء هنم ءيش سفنلا فو ء لصألا يف اذك (؟)

 ربخلا يزوجلا نبا طيس دروأ نيحف ةدئاز « انب » ةرابعلا لعلو « هلوح ديفي ام

 * « يشويجلا ةلودلا يهز اهيلاو ناكو » : لاق



 كياتأ نيدلا ريهظو قاقد كولملا سمش مدقتو « نابعش نم نيقب ثالث سيمخلا

 هرذع حضوأو « ًاملاس اهيلإ لصوو « ًادئاع اهيلإ هجوتف « رصم ىلا دوعلا يف

 ٠ هلعف نم ظيغلاو « هيلع راكنإلا دعب هرذع لبقف « ةبلغلا نم هيلع مت اميف

 «ةلودلا جات ناطلسلا نب قاقد كولملا سمش كلملل ضرع ةنسلا هذه فو

 هلاقتتا بجوأ « ءادغلا طيلخت هعم عقوو « هب لواطت ضرم « قشمد بحاص

 عقوو ىفشأ املف « صقتو فعض يف موي لك وهو هب لزب ملف « قدلا ةلع ىلإ
 نوتاخلا هتدلاو هيلإ تمدقت « 210هتيفاع نم ءاجرلا عطقتاو « هءرثب نم سأيلا
 « ىدس هدلوو ةلودلا رمأ كرتي الو ؛« هسفت ف امب ىصوب نأب كلملا ةوفص

 ءهدعب نم قشمدب ةيالولا يف كياتأ نيدلا ريهظ ريمألا ىلع صن كلذدنمف
 « ربكد نيح ىلإ ةلودلا جات نب قاقد نب شنت ريغصلا هدلول ةناضحلاو

 مويلا يف هللا ةمحر ىلإ يفوتو « هسفت يف ناك ام هيلإ ىقلأو « هتيبرت ناسحإو
 ٠ ©0ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع يناثلا

 ضرم *ليباقع يف لاحلا هذه لبق كياتأ نيدلا ريهظ ناك ( ظالم ) دقو

 « ةلودلا نم نيمدقملاو ءارمألا ىلإ نسحأو « ةيعرلاو ةيركسعلا يف ةريسلا

 ضرع مث » : لاق ثيح قاقد ةافول اذه ريغ ًاببس هخيرات يف ركاسع نبا دروأ )١(

 نيعستو عبس ةنس ناضمر نم رشع يناثلا يف هنم يفوتو « هب لواطت ضرم قاقدل

 , هترجش يف قلعم بتع دوقنع يف هتمسف « ةيراج هل تنيز همأ نإو 2, ةثامعب رأو

 تاموأآو « توفلا دعب كلذ ىلع تمدن همأ نإو , مومسم طيخ اهيف ةربإب هتبقث

 ٠ « تامف ء هفوج ىرهتو . نأك دق نأ اهيلإ تراشأف « لعفت ال نأ ةيراجلا ىلإ

 ٠ "85 ةيبيلصلا بورحلا ىلإ لخدم

 نفدو » هلقن يف دازو قاقد ةافو سيخ يسنالقلا نبا نع يزوجلا نب طبس لقن )3

 ٠ 8917  ةنس رابخأ ٠ « سيواوطلا ةبقب قشمدب يلامشلا فرشلا ىلع

 دل ا ل



 رمآو « تابهلاو تالصلاو تافيرشتلاو علخلا يف ةنازخلا نم هدب قلطأو
 يف غلابو « نيئيسملا نيدسمملا ىلع ةبيهلا ماقأو « ركنملا نع ىهثو « فورعملاب

 حنا اجلا لامتساو « ءاطعلاب بولقلا فلأتو « نيئسحملاو نيعيطملا ىلإ ناسحإلا

 دقو « روهمجلا هتعاط ىلع عمجأو « رومألا هل تماقتساو « ءابحلاو ددوتلاب

 سيئر فوصلا نب دمحم ىبأ سيئرلا ىلع لمح دق كولملا سمش كلملا ناك

 ىلإ ”القتعم يقبو « ةئامعبرأو نيعستو تس ةنس يف هيلع ضبق نأ ىلإ « قشمد
 ضرم هل ضرع كلذ دمبو « اهب ماقو « اهيف ضهن ةحلاصم هيلع تررق نأ
 يلجملا وبأ هدلو هبصنم يف هدعب ماقو هبر ىلإ هنم راصو « هبحن موتحم هيف ىضق

 « ةسائرلا يف كارتشالا يف روشنملا امهل بتكو « جرفملا داوذلا وبآ هوخأو فيس

 « امهيسفت بيطو « كولملا سمش ةافو بيقع « كباتآ نيدلا ريهظ امهرضحأو

 امهلاوحأ ءاهنإو « اياعرلا ةسايس ف ةضهنلا لامعتسا يف امهيلع ةيصولا دكوو
 يناجلاو « ناسحإلاب اهيلإ نسحملا لباقيل « داسفو ,حالص نم اهيلع رمتسي اميف
 ٠ هماكحأب المعو هرماوأ الثتماف « ناوهلاو سيداتلاب اهيلع

 كلملا هاخآ ركيس دق هتافو لبق « هللا همحر كولملا سمش كلملا ناكو

 دنع ”القتعم هب نوكيل « كبلعب نصح ىلإ ةلودلا جام ناطلسلا نب شاترأ
 كياتأ نيدلا ريهظ ىأرف « يجاتلا نيكتشمك # هيبأ مداخ  ةلودلا رخف هيلاو

 هقالطإ ف روكذملا مداخلا 20لساري نأ ةلودلا جات دالوأل همزلي ام مكح يف
 هماقأو « همدخو هلجبو همركأو هاقلتو « اهيلإ لصوف « قشمد ىلا هراضحإو

 ةعاطلاب دانجألاو نيمدقملاو ءارمألا ىلإ مدقتو « كولملا سمش هيخأ بصنم يف

 سمخل تبسلا موي يف ؛ ةكلمملا تسد يف هسلجأ و؛هتمدخ يف ةحصانملاو « هرمأل

 , رومألا كلذب تماقتساف ةئامعبرأو نيعسنو عبس ةنس ةجحلا يذن نم نيقب

 ٠ روهمجلا سوفت هيلإ تنكسو

 ٠ )١( ةنس رابخأ ب نامزلا ةآرم نم ميوقتلاو « مداخلا لسرأ نأ » : لصألا يف 844
 يسنالقلا نبا نع لقنلا ثيح ٠

 مل 595



 ىعس نم « عنامب ال يذلا موتحملاو ؛ عفادي ال يذلا يضقملا رمألل قفتاو

 نيدلا يبحم كلم لا شحوأف « ريرقتلا اذه ضقنو « رييدتلا اذه داسفإ يف

 سمش ةدلاو كلملا ةوفص نوتاخلا نمو ( و 4*7. ) كباتأ نيدلا ريهظ نم شاترأ

 هيلع المع امبر امهنأ هتمهوآو « امهنم فوخلا هسفت ىف همأ تعقوأو « كولملا

 هل نسحو امهنم فاخف « هاقلأو هيلإ يشاولا هلقن امم دضلاب رمألاو « هالتقف

 لاجرلا هيلإ عمتجتل كبلعي ىلإ دوعلاو « اهتكلممو قشمد نم جورخلا

 جرخو ةئامعبرأو نيعستو نامث ةنس رفص يف ًارس اهنم جرخف « ةيركسعلاو

 ءداسفلا اذه يف امهنيب ناك ريرقتل « اراه اهيلإ ىرصب بحاص يبلحلا نيكتنا
 اهجوتو « هب داحنتسالاب جنرفألا كلم نيودغب السارو « ناروح ةيحان يف اثاعف

 هناثعبدو « قشمد ىلإ ريسملا ىلع هناضرحب جنرفالا نيب ةدم هدنع اماقأو « هوحن

 نيحف « لئاطب ارفظ "الو « لصاح ىلع هنم الصحب ملف « اهلامعأ ف داسفإلا ىلع

 يف ةبحرلا ةيحان ىلإ اهجوت « ةباجإلا يف امهلمأ باخو « ةنوعملا نم اسني
 ديتساو « رمألاب درفتو « كباتأ نيدلا ريهظا امهدعب رمألا ماقتساو « ١2)ةيربلا

 « هتسايس ليمجب ترمعو « هتلابإب اهلامعأو قشمد لاوحأ تنسحو « يأرلاب .

 يف هركذ مدقملا قاق*د كولملا سمش كلملا دلو شثتثت ةافوب ىلاعت هللا ىضقو

 يف ةيعرلا تطسبناو « ترهظ تالغلاو « تصخر راعسألا نأ قفتاو مايألا هذه

 ىرصب ىلإ ةبحرلا نم اداع امهنأ ن 244 ةنس رابخأا  يزوجلا نبا طبس دروأ )١(

 ركسعلا جورخ قفتاو « اهيف امهرصحوىرصب لزانو ركاسعلاب نيكتفط جرخغف »

 نيكتفط بتوكو , لضفألا دلو يلاعملا سمش ريمألا عم فالآ ةرشع يف يرصملا
 ميدقت ىأر مث « عنتماف « ىرصيب ىلع الزان ناكو ., جنرفلا لاتق ىلإ هعم ريسملاب

 ركسع مزهنأف « جنرفلاو نوملسملا ىقتلاو « يرصملا ركسعلا ىلإ راسف « داهجلا

 دق نيكتياو شاترأ دجوو « ىرصب ىلإ نيكتفط ركسعو « نالقسع ىلإ نييرصملا

 « مهل ضرعتي ملف « هيلإ اهوملسو ٠ ىرصب لهآ نمأف « ةيحرلا ىلإ اهنم اجرخ

 « « مهبولق بيطو

 كك وي



 : هتلماعم لامجإو هتريس ناسحإل 6 « قشم د نطاب ِف كالمأل ةرامع

 ؛رامع نب كلملا رخف روهظب مسالا ةنسلا هذه فو

 (17ههيلع ليجنص هانب يذلا نصحلا مهدصقو ؛ دليلا لهأو هركسع يف اهبحاص

 « قرحأو « هيف ام بهنو هب نم لتقف « هيف نمم رةرغ ىلع هيلع اومجه مهنأو

 ىلإ داعو « ريثكلا ءيمشلا ةضفلاو جابيدلاو لاملاو حالسلا هنم دخأو « برخأو

 بحاص دنميي نا ليقو ؛ ةجحلا يذ نم رشع عساتلا يف ؛ امناغ امام سلبارط

 ىلع مهب دجنتسو « مهخرصتس جنرفألا ىلإ ىضمو « رحبلا يف بكر ةيكاطنأ

 ٠ ةيكاطنأ ىلإ ائفكنم مهنع داعو « ةدم ماقأو « ماشلا يف نيملسملا

 ةفامعبرأو نيعستو نامث ةنس

 ىلع هنم فاخو « همزالو « هب دتشا ضرم كباقتآ نيدلا ريهظل ضرع اهيف

 تلصاوتو 6 رمأ هيلع "مت نإ هتمعرو هباحصأو هدلوو هلهأ ىلع قفشأو © ةسفنق

 حارصتسالاب سليارط نم هلسرو ( ظ.0 ) رامع نب كلملا رخف تابئتاكم

 لصي نمي هنتاعإ ليجعت ىلع ثعيلاو « اهيلع نيلزانلا جنرفألا ىلع داحنتسالاو

 «نيكرشملا يف داهجلا ىلع اقفتا دق « لصوملا بحاص شمركج ريمألاو « قترأ

 ضرملا نم هب لزن اميف "”ىآرو « ةركف نيدلا ريهظل جتنف « نيملسملا ةرصنو ش

 نم ىرسيلا ةفضلا ىلع ة ةعقاولا ةيلاحلا ةرمس يبأ ةلت ىلع نصحلا اذه ميقآ )0

 خيراتلا يف ماشلا سلبارط ٠ جاجحلا ةلتب فرعت تناك يتلا يهو . اشيداق سهت

 <« 96-91 : يمالسالا

 نبا طبس ةياور ىلع ءانب انتبثآام هباوص فيحصت يهو « هيآررو » : لصألا يف (؟)

 ٠ يزوجلا

 ل لا



 قشمد ىلإ هلوصو يعدتس « قترأ نب نامكس ريمألا [ ىلإ ] لسري نأ فوخخملا

 ًاضيأ هيلإ تذفنو « هيلع قشمد ةيامح يف دمتعيو « هيلإ يصويل « هركسع يف
 لذيو « هترصنل دصقلاو « كلذ ىلإ ةعراسملا ىلع هضيرحتن « رامع نبا ةبتاكم
 تابتاكملا نومضم ىلع فقو نيحف « هترصنو هنتوعم ىلع اليزج الام هل

 ؛هريس يف آذغم قشمد ىلا هنانع ىنثو « هيلإ عراسو ؛ هيلع حرتقملا ىلإ باجأ
 املف « تاراغملاو هيلع ضئح ام ىلإ تارفلا عطقو « هريمشتو هدجل ”الصاوم

 ىلع هصاوخو هباحصأ همال « كباتآ ىلإ هربخ لصتاو « نيتنرقلا ىلإ لصو
 اولاقو « هاتأ ام ةبقاع هوفوخو « هاعدتسا اميف هيأر اوفنعو « هريبدت يف طرف ام

 نوكي فيك « كدب نم اهتجرخأو « قشمد قترأ نب نامكس ريمألا تيلو : هل
 جات ناطلسلا ىعدتسا امل « زسنآ ةبون تفرع دق سيل وأ « انلاوحأو كلاح

 هلهمي ملو هكالهإب رداب فيكو « قشمد هيلإ ملسو « نالسرأ بلأ نب ةلودلا
 هدازو 7١2يعسكلا ةمادن مدنو « هتلفغل هبنتو « هتطلغل قافأ كلذ دنعف هلهأ الو

 ريكفتلا نم هباحصأو وه امنيبو « مسجلا ضرم عم داوئفلا ضرم رمألا اذه
 نيتبرقلا نم درو ربخلاو « 22هلوصو دنع هلاح هب ربديو هرمأ نم دمتعب اميف
 ضرم هقحل « هلوزنو « نيتبرقلا ىلإ هركسع يف هلوصو ةعاس نامكس ريمألا نأب
 يف هباحصأ هلمحو « هبر ةمحر ىلإ راصو « هبحن موتحم هنم ىضقو ؛ ديدش
 هعم ناك « ًادمئاز ًارورس لاحلا هذهب كباتأ رسف « هب نيدئاع اولحرو « لاحلا

 هتمكحب قلخلا ريدم ناحبسف « هتيفاعو همسج ىلإ هئرثب دوعو « هتداعس ءدب

 يناديملا اهركذ ةصق هل ٠ ثراحلا نب دماغ ليقو سيق نب براحم وه يعسككلا )1

 مدنق » هسوق رسك هنأ اهتياهن يف نيبو 7 5 مقر لثملا  لاثمألا عمجم يف

 - « اهعطقف هماهبا ىلع دشف . سوقلا رسك ىلع

 يف وهو نامكس ىلإ بتك نيكتغفط نأ 598 ةنس رابخأ  نامزلا ةآرم يف (؟)

 نامكس نأ قفتاف ٠ كتمدخ ىلإ جراخ انأف , كناكم تبثت » : لوقي نيتيرقلا
 -. )» . .ه ص سم

 ا ا



 نم رفص لوأ يف كلذو « ةريزحلا ةحان اودصقو « هثردقب بابسألا ببسمو

 ٠ ةئسلا

 ىلع نيلزانلا جنرفألا مدقم ليجنص كالهب رابخألا تدرو ةنسلا هذه ٍفو

 نيبو هنيب رقتسا رمألا ناك نأ دعب « ىلوألا ىدامج عبار يف « سلبارط رغث
 سلبارط رهاظ نوكي نأ ىلع « ةنداهملا نم سلبارط بحاص « رامع نب كلملا رخف

 ٠ اهنم نيرفاسملا عنمب الو « اهنع ةريملا عطقب( و ١ ) ال ثيحب ليجنصل

 ىلإ هاش كلم نب ربث دمحم ناطلسلا لوصوب ريخلا درو ةنسلا لوأ فو

 هل ةالذاب « هيلإ اهبحاص شمركج ريمألا جورخو اهيلع هلوزنو « لصوملا
 ٠ اهنع لحرو « ةمدخلا طورشو « ةعاطلا

 قرايكرب ناطلسلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 نيبو هنيب لاحلا تررقت نأ دعب « دنواهنب « هللا همحر هاش كلم ناطلسلا نيا

 رجئتكس ثراحلا يبأ ناطلسلل اهرسأب ناسارخ ةكلمم نوكت ثيحب « هيخأ

 ةنطلسلاو « قرايكرب ناطلسلا مسرب اهالاو امو دادغبو « اهلامعأو ناهمتصأو

 اميلي امو ماشلاو ةريزجلاو لصوملاو ركب رابدو ناجيبرذأو ةيئيمرأو « هل

 ٠ ربت دمحم ناطلسلل

 اهمدقمو « دادغب ىلإ هتافو دعب قرايكرب ناطلسلا ركاسع تهجوتو
 ىلإ دمحم ناطلسلا هجوتو * سيب “د نب ديزم نب ةقدص ريمألا هعمو زايإ ريمألا
 هعمو هنم برهف « هسفن ىلع هنم فاخ هربخ زايا ريمألا فرعءاملف « آاضيأ دادغب

 ريمألا هيلإ لصوو « دادغب دمحم ناطلسلا لخدو « قرايكري ناطلسلا دلو

 هلاح نأ زابإ فرعو « هعم هرمأ رقتساو « يدسألا ديزم نب ةقدص ةلودلا فيس

 نوكلاو « هتلمج يف لوخدلاو « دمحم ناطلسلا ةعاط ىلا دوعلاب الإ رقتست ال

 امب ءافولا ىلع هفالحتساب ةقثوتلاو « هنم نامألا سمتلاو هلسارف « هتمدخ يف

 ثاطلسلا دلو عم ركسعلا يف هيلإ لصوو « هنم همار ام ىلإ هياجآف ؛ هيلع هدهاع

 مل خا



 دعب ناك املف « هركسع عم هتلمج يف فاضناف « ًاريغص كالفط ناكو « قرايكرب
 نئمطم نمآ وهو هيلع ضبقو « هدعو فلخأو « هدهع ثكتو «زااب ردغ مايأ
 « هسفن ف اهرسأ ًارومأ لعفلا اذه ببس لعجو « هلتقو هنامبإ نم هب قثوت امب

 روذعمب وه امو « هلعف ف رذعيل « اهددعو اهرمضأ رومأب جتحاو اهدروأو

 لزنو « ركسعلا يف كبلعب ىلإ كباتأ نيدلا ريهظ هجوت نابعش لوأ فو
 هنع هيلإ تهتتا بابسأل « اهيلاو يجاتلا مداخلا نيكتشمك ىلع ًاركنتم اهيلع

 ةعاطلا لذ هيلا ذفتأ « هسفن يف ام فرعو هقياضو هيلع لزن املف ؛ هنم اهركنأف

 ىلع فلحلاو هيلا بسن امم لصنتلاو « هيلع هب يرتفا ال راكتالاو « ةمدخلاو

 ررقو « هنع يضرو « كلذ نع هل حفصف « هيلع لاحملا نم قلتخا امم ةءاربلا

 ةيحان ىلإ اهجوتم اهنع لحرو « هتيحان نع ةيذألا فكي زعوأو « هرمأ ( ظ ) ٠+
 « 2)ارهب لبج نم ريثك قلخ هيلع دفوو « اهيلع لزنو « ةينفر دصقو « صمح
 « اهب نم اولتقو « اهظفحتسم نم ةرغو « اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع ةينفر اومجهف
 يف هقارحإ نكمأ ام قرحأو « جنرفألا نم اهيلع ثدحملا نصحلاو « اهلامعأبو

 « اهيف ناك نم لتقو « ةينفر جاربأ تكلمو « نصحلا مدهو « هريغو نصحلا

 ٠ صمح ىلإ ركسعلا داعو

 اقلخ عمجو « بلح بحاص ناوضر كولملا رخف كلملا جرخ بجر فو
 نيلزانلا جنرفألا ىلع رامع نب كلملا رخف ةنوعمل سلبارط دصق ىلع مزعو « ًاريثك
 مهلمش امل « نصحلا هيلإ اوملس دق حاترأ نصح يف نيذلا نمرألا ناكو ؛ هيلع

 ةيكاطنأ نم جرخ « كلذ ىركنط فرع املف « مهملظ ديازتو « جنرفألا روج نم

 6 اهيلع لزنو « جنرفألا نم هلامعأ يف نم عمجو « اهتداعتساو « حاترأ دصقل

 )١( ايلاح نييولعلا وأ ةيريصتلا لابيج ٠

 مل 598



 هنكمأ نم دشحو عمج دقو « اهنع هداعبإل هركسع يف كولملا رخف هوحن هجوتو
 برحلا تبشن ابراقت املف ؛ داهجلا دصقل « نييبلحلا ثادحألاو « بلح لمع نم

 ؛ةلاجرلا يف لتقلا مقوو « ليخلا تمزهناو « نيملسملا لجار تبثف « نيقيرفلا نيب

 دوقفملا يصحأو بلح ىلإ لفلا لصوو ؛ هتمالس هللا بتك نم الإ مهنم ملسي ملو

 ناك نم كلذ فرع نيحو « سفن فاللآ ةثالث ريدقت ناكف « لجرلاو ليخلا نم

 لفجأف « بلح دلب جنرفألا دصقو « اهنم مهرسأب اوب ره « نيملسملا نم حاترأ يف

 « نابعش نم ثلاثلا يف كلذو « يبس نم يبكسو « بهن نم بهثو « هنم هلهأ

 ٠ 20نوكسلاو نمألا دعب ماشلاب نم لاوحأ تبرطضاو

 فالآ ةرشع ىلع ديزي فيثك ركسع رصم نم جرخ ةنسلا هذه فو

 كياتأ نيدلا ريهظ بتوكو « لضفألا دلو يلاعملا فرش ريمألا عم لجارو سراف

 نم نكمت ملف « دادضألا ةرفكلا داهج ىلا داضتعالاو ةنوعملل ءاعدتسالاب

 ركسعلا يف هجوتو « داعسالاو ةنوعملا نع هتقاع بابسأل « دارملا ىلإ ةباجإلا

 جات نب شاترأ كلملا اهيفو « اهتقياضم ىلع ًامزاع اهيلع لزنف « ىرصُس ىلإ

 «”الوأ امهرمأ نم حرش ام ىلع جنرفألا دنع اناك امهنأل « يبلحلا نيكتياو ةلودلا

 ىلع داضتعالل يرصملا ركسعلا ىلإ ريسملا بوصتساو يأرلا كردتسا مث

 « هنم آبيرق لزنو « نالقسع رهاظ ىلإ ( و ١ ) لصوو هيلا راسف « داهجلا

 عبار يف ناقيرفلا ىقتلاو « نالقسع اودصقو « اوعمجتف « ربخلا جنرفألا فرعو

 ىلع جنرفألا رهظتساف « نالقسعو افاب نيب اميف « ةئسسلا نم ةححلا يذ رشع

 . رصم ركسع مزهناو « نيمدقملا ضعب اورسأو « نالقسع يلاو اولتقو « نيملسملا

 نيملسملا نم اولتق نيذلا نا ليقو « ىرصب ىلإ قشمد ركسعو « نالقسع ىلإ

 يف ميدعلا دنع ءاج امو . هذه يسنالقلا نبا ةياورا نيب ةلماك هيش ةقباطم كانه لل

 ةمجرت يف ميدعلا نبا مدقي بلطلا ةيفب ٍيفو ء6٠١) ١6١ /؟ : بلحلا ةديز

 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلإ لخدم يظنا ٠ ةيفاضا ليصاقت ناوضر
 ٠ "و" "ذة
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 :؛ ىرصب ىلا ركسعلاو نيدلا ريهظ داع الو « نيكرشملا نم اولتق نيذلا ءازإب

 ادصق دق « امهل جنرفألا ةرصن نم اسني امل يبلحلا نيكتياو. شاترأ كلملا دجو
 نيكتشونأ : ىرصس ناميقملا لسارو اقرفتو « ةدم اهب اماقأو « ةبحرلا ةيحان

 ءامهحا رتقا ةدم ميلستلاب امهل ةلهملاو «نامألا هنم نابلطي نيدلا ريهظ 2١7 نم اولفو

 دعولاو « هاهتنم لجألا غلب املو « امهنع لحرو « هنم هاسمتلا ام ىلإ باجأف

 نامألا نم امهدعو. امب امهل ىفوو « اهنم اجرخو « هيلإ ىرصب املس ؛ هادم
 ٠ همايأ ةدم هيلع اماقأو « كلذ ىلع دازو « عاطقالاو

 ةئامعبرأو نيعستو عست ةنس

 (”لاعلع نصح ةرامع يف اوعرشو ةيربط داوس ىلإ جنرفألا جرخ اهيف
 « ةناصحلاو ةعنملاب ةفوصوملا نوصحلا نم ناكو « ةينثبلاو داوسلا نيب اميق

 (هيف رمألا مامتإ نم قفشأ « مهنم مزعلا اذه كباتأ نيدلا ريهظ فرع املق

 رةلفغ ىلع مهو مهدصقو « ركسعلا يف ضهنف « هيفالتو رمألا كرادت بعصيف

 ىلع يهو « مهمئانغو مهئارسأو مهسوؤرب قشمد ىلإ داعو « مهثاثأو مهعاركو

 ٠ رخآلا عيبر رهش نم فصنلا دحألا موي يف « ةرثكلا ةياغ

 «حزق سوقك « ةباؤذ هل بكوك برغلا نم ءامسلا يف رهظ رهشلا اذه فو

 ٠ باغو لايل ةدع ماقأو « ليللا يف هروهظ لبق

 )١( مسالا اذه ىلإ دتهأ ملو , لصألاب اذك *

 ةقطنم 2 ةرطينقلا ةظفاحم يف عقاو وهو « لاعلا » مساب نآلا عقوملا !اذه فرعي 0

 ىظنتا < / مك 54 / ةرطينقلا نعو / مك / / ةفاسم قيف نع دعبيو 2« قيف

 ٠05٠:١958 قشمد * ط٠ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف ةيرادالا تاميسقتلا

 قشمد خيرات م دس 5583 ب



 نب فلخ لتقب ريخلا درو ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو سداسلا فو

 رهاط يبأب فورعملا هيلإ مهذفت ةينطابلا نم موق هلتق ةيمافأ بحاص « بعالم
 «ينطابلا مجنم لا ميكحلا ماقم ةينطابلل ماق يذلا وهو.« بلح نم «يمجعلا غئاصلا

 «ينيمرسلا 77جننتقلا نباب فرعي مهتاعد نم ( ظ 4١ ) لجر ةقفاومب « هكاله دعب

 اونكمت ىتح روسلا يف آبقن اوبقنف « اهلهأ عم كلذ ررق دقو « ةيمافأب اميقم ناك

 هنعطف مهضعب هيلإ بثوف مهيقل مهب سحأو « هنم اوبرق املف « هيلإ لوصولا نم
 ةيناث ةنعط رخآ هنعطف 20هدالوأ رود ضعي ديرب ةلقلا يف هسفنب ىمرف هفوج يف

 كلملا راعشب اودان [ نيح ] و ةلقلا ىلع حمئاصلا حاصو ؛ تامو ةعاس شاعف
 اولتقو عضوملا مهيلع اوكلمو « روسلا (9 نم هتصاخو هدالوأ احن ناوضر

 ماقأو « رزيش ىلإ هجوتو « بعالم نب فلخ نب حبصم هدلو ملسو « اولتق نم
 ٠ اهنم قلطأف « ةدم كانه

 ناك. خأ هعمو « اهيف ًاعماط ةنئاكلا هذه بيقع ةيمافأ ىلإ يركنط لصوو

 « هيلإ هعفد ًائيش هل ررقف « هد, يف ًاروسأم ناك ينيمرسلا يعادلا جنقلا نبال

 ٠ هنع لحرف

 ركسع يف « شملتق نب ناميلس نب نالسرأ جلق لصو ةنسلا هذه فو
 ناكرحب نوميقملا شمركج باحصأ ذفنأف «اهنم ًابيرق لزنو ءاهرلا دصقو « ريثك

 هلوصوب سانلا رشبتساو «مهنم اهملستو مهيلإ لصوف « هيلإ اهميلستل هنوعدتسي
 ماقأو « ةيطلم ىلإ دوعلا هل بجوأ ًاضرم ضرمو ًامايأ ماقأو « داهجلا ىلا

 ٠ ناكر حب هباحصأ

 نبا طخ نع كلذو « انتبثأ ام اهياوص ةفحصم يهو « حتفلا يبأب » لصألا يف )١(

 بورحلا خيرات ىلإ لخدم ٠ بعالم نبال هتمجرت يف بلطلا ةيغب هباتك يف ميدعلا
 - 844 : ةيبيلصلا

 ميدعلا نبال بلطلا ةيفب نم اتتيثأ ام اهياوص ةقحصم يهو « هد هلهأ » لصألا يف (9)

 ' * ةياورلا سفن ثيح

 فيحصتو طقس ةرابعلا قو ©« روسلا نم هبحاصو هدالوأ ءاجف » : لصألا يف ()
 . ميدعلا نيا ةياور نم كلذ ميوقت متو
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 اهذخأ يف همعطأو « ةيمافأ ىلإ دوعلا ىلع هضرحو « ةيكاطنأ بحاص يركنط

 نامألاب اهملست نأ ىلإ اهقباضو « اهيلع لزنو « اهيلا ضهنف « اهب توقلا ةلقل
 ينيمرسلا جنقلا نبا لصح املف « ةئامسمخ ةنس مرحملا نم رشع كلاثلا يف

 « ىرسأ هباحصأو هعم مئاصلا رهاط ابأ لمحو « ةيوقعلاب هلتق هدي يف ينطابلا

 لزت ملو « ةيمافأ نم ذهت دق توقلا ناكو « نامألا نم لذي امب مهل فب ؛ ملو

 ٠بلح ىلإ اولصوو مهقلطأف هل هولذب لامب مهسوفت اودف نأ ىلإ هدب يف ىرسألا

 اهتدهاشمل ىرصب ىلإ ركسعلا يف كباتأ نيدلا ريهظ ضهن ةنسلا هذه فو
 دق ناكو « اهل بورضملا لجألا ءاضقنا دنع اهب نيميقملا يدبأ نم اهملست دنع

 بايثلا نم ةلمكملا علخلا ركسعلا لثامأو نيمدقملاو ءارمألا ةففاك ىلع علخ

 « هيدابأب فارتعالاو ( و 85 ) هيلع ءانثلا فعاضت ثيحب « بكارملاو لويخلاو

 هتعاط ىلإ ليملاو « هتمدخ ٍف دانجألا ةيغر تفعاضتو « كاذب ربخلا عاشو

 ًاعاطقا ( ١2)اهب نيميقملا عطقا ) « ىرصب ىلع لصح املف « هتلمج يف لوصحلاو

 مدقتام بسح امهعم هررق امب امهل ىفوو ؛ كلذ ىلإ امهباجأو امهلاجرو امهيفكي

 ٠ حرشلا هب

 ةئامسمخ ةنس

 تمهنتاو « فوع لبجو ناروحو داوسلا لامعأ يف جنرفألا داسف ديازت اهيف

 فاضنا نمو « ركسعلا عمجف كباتأ نيدلا ريهظ ىلإ اهلهأ اكشو كلذب رابخألا

 يلاولا كلملا زع ريمألا ناكو « داوسلا يف ميخو مهب ضهنو « نامكرتلا نم هيلإ

 ؛هضي ر مجهف :جن رفآلا لمع نم"! نينبت نصح ىلإ هركسع يف اهنم ضهن دق روصب

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 نيب سايناب دلي ىلع ةلطملا سماع ينب لابج يف ةدلب نينبت : نادلبلا مجعم يف (9)

 " روصو قشمد
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 ضهنف « جنرفألا كلم نيودغبب ربخلا لصتاو « منغو بهنو هيف ناك نم لتقو
 ناسرف نم ةعامج هيف ةيريط نم برقلاب نصح ىلإ كباتأ ضهنو « ةيربط نم هبلإ
 جنرفألا داعو 2217نادملا ىلإ أفكتاو هيف ناك نم لتقو «هكلمو هلتاقف «ةيجن رفألا
 نيقيرفلا عئالط تقالتو « ")1”رز ةيحان ىلإ ركسعلا معفدنا هنم اوبرق املف « هيلإ

 نم ناك املف « نيملسملا سوفت تبوق دقو « ءاقتلالاو فاصملا ىلع اومزعو

 ىلا اوفحزو ةينلا كلت ىلع ءاقلل بهأت دقو « ركسعلا بكر « مويلا كلذ دغ

 اكع ىلإ اهنم مث « ةيربط ىلإ نيدئاع اولحر دقو مهوفداصف ؛ مهميخم عضوم

 ٠ قشمد ىلإ ركسعلا يف كلذ دنع نيدلا ريهظ داعف

 ايدلا ثايغ ناطلسلا مامتهاب ةنسلا هذه يف ةرصانتم رابخألا تناكو

 ةرواجملا زد هاشب ةفورعملا ةينطابلا ةعلق ةرصاحمب هاش كلم نب دمحم نيدلاو

 نم دالبلا ىلع هجوتملا داسفلا بايسأ مسحوو اهحاتتفا ف دجلاو « ناهمصأل

 ملو «ةرثكلاو ةوقلا يف ةيهانتملا ةرثدلا هركاسع يف ©)اهيلإ هجوتوءاهب نيميقملا
 « اهيف نم ىلع راهظالاو اهحانتفا ىلاعت هللا هحنم نأ ىلإ « اهقياضمو اهلزانم لزب

 حارأو اهمدهو « ًارسق ةينطابلا نم اهيف ناك نم لتقو « ًارهق فيسلاب اهكلمو

 حتفلا باتك أشنأو « ؟؟”اهلهأ نم ثوثبملا ءالبلاو « اهنم لصتملا رشلا نم ملاعلا

 لزنتسيو ربانملا ( ظ 8” ) ىلع أرقثيل ةكلمملا لامعأ رئاس ىلا اهيف لاحلا فصوب

 بتاك « يناهفصألا رمع نب رصن وبأ باتكلا ريمأ رضاحو رداب لك ةفرعم ف

 ةفوصوم هئاشنإ ف هتحاصفو « ةروكذم ةفورعم ةباتكلا يف هتغالبو « ناطلسلا

 ةضقطنم نم ةبرقم ىلع كش ال وهو « ةرفوتملا رداصملا يف عقوملا اذه دجأ مل لل

 ٠ ةيروس يف ةيلاحلا نيكسم خيشلا

 ٠ نادلبلا مجعم ظنا  ناروح يف ةيلاحلا عرزا ةدلب يه (!)
 ٠ موقأ هانتبثأ امو « اهنع » لصألا يف (9)

 مييعزلا دعب اميق اهيلع ىلوتسا دقو . هاشكلم ناطلسلا ةعلقلا هذه ىنب (5)
 يف يزوجلا نبا طيس ثدحت دقو .؛ شاطع نب كلملا دبع نب دمح] يليعامسالا

 ٠ ةنس ماد راصح دعب دمحم ناطلسلل اهطوقس نع 6٠٠ ب ةنس رابخأ
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 لاح حرش هيلع فقي نم ملعيل « عضوملا اذه يف هنومضم تركذو « ةروهشم
 « امهلهأ رش نم ةحارلا نم دالبلا كلت لهأ ىلع هب هللا نم امو « ةعلقلا هذه
 : ءارعطلاو ناونعلا دعب هتخسنو اهب نيميقملا ةيذأو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ميعز ةلودلا ريهظ مالسالا فرش نيدلا دجم لجألا ريزولا [ ىلإ | وهو
 ريمأ يضر بلطملا نب دمحم نب هللا ةبه يلاعملا وبأ ءارزولا رخف ةمألا ءاهب ةلملا
 ٠ نينمؤملا

 نسحإأو « هديهمتو هديبأت مادأو « 290هباقلأو ريزولا ءاقب هللا لاطأ دعب امأ
 اونمآ نيذلا اهشيأ اب » : قحلا هلوقو لوقي ىلاعت هللا نإق « هديرم هدئاوع نم

 هنو شبحليو *مهثبحتي ماوقر هللا يتاي ”فوسسف هنيد نع مكنم هدقرب "نم
 نوفاخب الو هللا ليبس يف ”نو”دهاجمي ”نيرفاكلا ىلع ةءزعأ نينموثلا ىلع ةكل ذأ

 (9 6« ” ميلع ”عساو ”هللاو ”ءاشيإ *نكم هيتوكثي هللا ”لضف ”كلذ مال "ةمول

 مالسالا يف كولملا لوطأ هب انرص ام « لضفلا اذه نم دمحلا هلو هللا انانآ دقلو

 هل ةظيفحلا دنع مهدشأو « ًاعابتأو اعايشأ هميرح نع بذلا يف مهزعأو « عاب

 نيبملا قحلا ءافتقا يف مهدصقأو « آسابل هيف ةهبشلا نرد نم مهرهطأو « آسأ

 هحتت الف « ءاحناو ”ةءاطو رينملا نيدلا ءادعأو هللا ءادعأ ىلع مهلقثأو « ءاحتأ

 « يرفلا انيرفو « لصفملا انقبطو « لصيفلا انققح الإ كلذ ف مهمل انمازع
 ”ةمعن « ًاعدجم لطابلا فتاو ًاعذج قحلا اندعأو « يرولا دانزلا نم انحدتقاو

 يف اهايازمب درفتلا نم انلحأو « مانألا رئاس نود نم اهب انصتخا ىلاعت هللا نم
 ديزملا يرتميو « همعن ردق يزاوب ًأدمح كلذ ىلع هلل دمحلاف « مانسلاو ةورذلا

 )١( لصألا ف اذك ٠

 ةدئاملا  ميركلا نآرقلا (؟) : 085 ٠

 ا عه



 ( هدامع عفرو « نيدلا زازعإ نم هل انرسب ام ىلع هلل دمحلا مث « همرك داوم نم

 اوثكرتسا نيذلا « هدانعل نيضهانلا ةينطابلا ةفأش لاصئتتساو « هدادضأ عمقو

 نيد اوذختاو « مهليلاضأب اهووهتساو « مهليطاباب اهووغتساف ةدسافلا لوقعلا
 ىتنس ام اميس « مهليواقآ فراخز نم هوقفل امب:20ابعلو اءو”رثه هللا (و مج )
 يتلا زد هاش ةعلق ذخأب حونمملا رصنلا نم هبابسأ أايهو « حوتفلا حتتف نم هللا

 نويع يف ىذق تناكو « خرفو اهيف ضاب لطابلا ناكو « خذدبو لبجلا اهب خمش
 مهيلع ادصرمو « كلاهملاو يواهملا يف نيملسملاب طروتلا ىلإ آببسو كلامملا
 راط يذلا شاطع نبا اهيفو « كلاسملا نم هنوحنب امثيح « ةراكتلاو ةرارشلاب
 ذختيو « ”ةلضم ىدهلا جهن سانلا يري ناكو « شاطو لالضلا جردم يف هلقع

 لحتسيو « ًارده نيملسملا ءامد حيبتسيو « ةّلجم بيذاكألاب نوحشملا رفسلا
 « تكلهتسا ,لاومأو « تكهنتا مرحو « تكفس ءامد نم مكف « ًاررغ مهلاومأ

 دنع ناك ام الإ مهنم نكي مل ولو « تكردتسا امف سوفنلا اهتعرحت تارتو .

 مهلتقو « ةعبدخ مهجاردتساو « ”ةليغ سانلا صانتقا نم ناهفصأب مهرمأ ناندح

 مشحلا نايعأب ءدب ىلع آدوع مهكتف مث « ةعينش ةلتق تابوقعلا عاونأب مهابإ
 ريغ ىلإ « ءامدلا تامرحم نم ىصحب الو "دع ال ام مهتقارإو « ءاملعلا رايخو
 زيمت نأ ملسملا نع هللا امو « ضاعتما يأ اهل مالسالا ضعتمي تائه نم كلذ

 بعصلا بكرنو « نيدلا ىمح نع لضانت نأ انيلع آقح ناكل « ضارب اهل
 . ٠ نيصلا ىلإ ولو اهتدهاجم يف لولذلاو

 ةينطابلا سوؤر اهيلإ عطقنا يتلا ؛ عالقلا تاهمأ نم تناك ةعلقلا هذهو
 عجرتو « راطقألاو تاهجلا رئاس يف اهنم لئابحلا ثبت ناكف « عاطقنالا لك

 سمشلا طانم لثم ةعنملاو ةزعلا يف راكوألا ىلإ ريطلا عوجر داسفلا جانت اهيلا

 دعتو«”اليلك فرطلا درت « سمللا ةساح نود رصبلا ةساح اهنم 250( لانت ) يتلا

 ٠ 6ا/ : ةدئاملا ةروس رظنا لل
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 لبجلا ىلع تلزن قهاش ىلعأ ىهو اهنأكو « ”اليلك اهترصاحم يف رثدلا ددعلا

 رادو « كلملا رقم يه يتلا ؛ ناهفصأ ةدلبل ةلباقم ةفصلا هذهب يهف « قلاح نم
 نحنو « ءاوهألا فالتخاو نتفلا جايتها نم اهريهطتب دالبلا ىلوأو « ءاوثلا

 ةليحلا نم يأرلا هبوصي ام ىلا اهرمأ ريدنو « ةديدملا ةدملا هذه لوط اهب ميقن

 يعصنت ”رمت نيواودلا ( ظ م ) باحصأو نيمدختسملا نم انمامأو « ةديكملاو

 ىلإ مهركمب نولصوتي « نيدلا ةفلاخم نم هيلع اوناك اميف « مهتدئفأ مهيلإ

 «مزلتو لبقت يتلا حئاصنلا نم اهنأ نومهويو « مدقت ام ريخأتو « مربي ام ضقن

 رييدتلا بئاص نم انل حضتاو «دقتعملا موقلا نم نابومدمألا كلذ نودلواطن ىتح

 مهزهت ةفئاط نم ةعلقلا هذه لخت مل لاوحألا هذه لالخ يف انكو « دمتعي ام

 نورفوتيف « دجلا نم ةياغ ىلإ اهيلع قييضتلا نم نوهتني « دنجلا نم نيدلا ةيمح

 مهل نودعقيو « مهتلواصمو مهتلو ازا نورمشتيو « مهترباصمو مهترصاحم ىلع

 «داوملا مهنع تعطقنا ىتح « « دعصمو لزنتم لك نودسيو « دصرم لكب

 دعب نامالا مكح ىلع مهضعب لزن نأ ىلإ اورطضاو « داوزألاو ريملا مهنتاخو

 رطشلا ملسو ؛ مهبرس ناميإو « مهبرس ةيلختب انرمآف « ناذئتسالاو رامثتسالا

 «نالاد ىمست ىرخأ ةلقب شاطع نبا مصتعاو «ةلزانلا ةئفلا نم هولخل ةعلقلا نم

 اهنصحأو ةعلقلا نم عضاوملا عنمأ يه ةلقلا هذهو « ةلتاقملا نم هباحصأ بخن عم

 رئاسو « ةريملا نم مهل ىقب ناك ام اهيلإ لقن دقف « اهنزحأو اكلسم اهرعوأو

 اولزنيف « ةدودعم مادأ اهب اوثبلي نأ ىلع ةريخذلاو حالسلا نم هب رهظتسي ام

 انمدق نم ةطاسوب كلذ لك اولوختيف « نيلوالل لذتب ام لثم نامألا مهل لذبيو
 نم مهوتي ام فالخ رمألا نطاب فو « نيواودلا يف نيمدختسملا نم مهركذ
 « هتتاكمو هترامع ىلع كرتي ةعلقلا نم ملس ام نأ اوردق مهنأ كلذو « نالعإلا
 مهنكمتب نولصوتي وهف « هتتاصحو هتعنمل هيلع ردقي ال ةلقلا نم هب عنتما امو

 نؤم اومك دقو اذه « ليحلا ضعبب آفتآ هوملس ام ةقرس ىلإ ؛ ليجلا كلذ نم
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 هيلعو اودمع امل انطفف « ةلمعلا نم يقب نمل فافكلا مهدنعو « ةلكألا نم لزن نم

 : ًافسخ اهب تفسخو « ًافسن تفسنف ةملسملا ةعلقلاب لاحلا يف انرمأو « اودمتعا

 نيرداغلا نيمدختسملا نم انمقنتا مث « ًاولخ اهولع ناك امك « ولع اهلغس ريثصو

 ٠ نيح ىلإ حاتملا نيحلا مهقاس ىتح « نيدلاو كلملاب

 بوبصم نيقشألا ىلع ءاقشلا نإ

 لطملا الإ اوباف « نالاد نم موقلا يقاب لوزنل دعوملا لولح كلذ قفاوو
 امك اوراصق « نايصعلاو درمتلا اورهظأ « كلذ ىلع مايأ تضم املف « نايللاو

 ًائيش ملا نم هل كلمن نلف ”هتنتف هللا دري (و 44 ) "نمم<و » ىلاعت هللا لاق

 يف مهلو ”يزخ اينادلا يف مهل مهبولق ”رهطتي "نأ "للا .درشب مل نيذلا كئلوأ
 اذهل مئازعلا ديرجت ىلاعت هللاب انرختسا كلذ دنعف 206 ”ميظع ”باذع .ةرخآلا
 انبهأو ؛ مثال ةمول اهيف فاخن الو « مئازعلا سمنأ نم اندنع وه يذلا « داهجلا

 «ءاثالثلا موي ةروكذملا ةعلقلاب قادحالا ىلإ ةروصنملا ركاسعلا نم انرضح نمي

 «نيدرحتم نيرمشتم ءاقللا قدصلو نيدشحم اهئانفل اولزنف « ةجحلا يذ ىناث

 نوملسملا تابو « موقلا كئلوأ نم ةدع تنخثأ مويلا اذه ةيشع ةشوانم ترجو
 تدرغو حبصلا سفنت املف « مضو ىلع آمحل نودحلملاو « مضأ ىلع كلت مهتليل

 قحلا هللا رصن « هءاول رجفلا مفرو « هءادر ليللا ىوطو « حدصلا كويدلا

 «ةدحاو ادب رصنلا شويج تدعو « («©7نيرذنملا حابص ءاسف » « نيدلا لادأو

 ةوطس « ةعلقلاب ةنصحتملا ةئفلاب وطست « ةدعاسم رهاظتلاو رفاظتلا ىلع تةملكو
 ملف « روخصلا مص ىلع « روقصلا ةحنجأب اوراط مهنأكو « روصهلا ثيللا

 ةعلقلا اوذخآ نأ « اهنول نم عصانلا اهذخأو « اهنرقب سمشلا رورذ لبق اوثبلي

 « لماو مهنم لثير ملف « ارهن ةدحلملا ةينطابلا ءامد نم اورجأو « ارهقو ”ةونع

 )١( ةدئاملا  ميركلا نآرقلا : 5١ ٠

 تافاصلا  ميركلا نآرقلا (؟) : لالا١ ٠
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 ىلع ةيفعتلاو « اهمدهب لاحلا يف انرمأو « لثاو رتاوبلا فويسلا نم مهاطخأ الو

 .همكأ ىلع ”ردم الو « همسن نم رثأ الو « همرض ”خفان اهب قبب ملف « اهمدر ىلع

 نورقملا هدلوو هانلعجف ؟«26 راتلا ىلإ نوعادب ”ةكمتأ مهاتلعجو 2: هيف ىلاعن

 « اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف « راصبألا ىلوأل ”ةربعو « راظنلل ”ةلثم هب

 رهدلا نم اهب اللتي يتلا ةزعلاو « نينملا حستفلا اذه « نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 هلوسرو هللا ءادعأ ىلع ةمقنلاب ثنخآأو تمعو كتممن تمت يتلا ةمعنلاو « نيحلا

 «ةيبسابعلا ةلودلا ةالاوم يف « ةعصانلا ةدئاقع تاكرب الإ كاذ امو ©« ثمطو

 سوسفو « يداوعلا لك بئاونلا ضارتعا نم يفكتو « يداعلاب وطسن نحن

 ٠ يداوبلاو رضاوحلا نم ءامهدلا

 اهركذب ةداشالا نم اهب معفرتو« مالسإإلا اهب أنهي يتلا « ىرشبلا هذهو

 رادلا اميسال ىندألاو ىصقألا يف اهرشنب انرمأ ( ظ +4 ) مالعألا نيقفاخلا يف

 ريمألاب انبهأو « أنهيو « اهلثمب رشبي نم ىلوأ اهنإف اهدجم 5 رهاظ 27ةزيزعلا
 ءهدج هللا ىلعأ « يوبنلا زيزعلا ناويدلا ىلا ةراشبلا هذه لاصبا ىلإ ةلودلا زع

 فارتعالا نم هددصيب نحن ام ةملعيو « ةمدخلا هذهب موقي نم هلبق نم بدنف

 هذه ةرصاحمل « ًارخآو ”الوأ نييودنملا نم ناك ريمألا اذهو « ةمعنلا هذه ردقب

 كلذلو ءاليدع هيف هل دجن مل ءانغ ىنغأو « كاليمج ًانسح ءالب اهيف ىلبأف «ةعلقلا

 ةءان لوعملاو « ةينهلا ىرشبلا هذه غالبإب هانرثآو « ةيزملا هذهب هاتصصتخا ام

 قدص نم ملعيل « ةيوبنلا ةمظعملا راقملا ىلإ اهئاقلا ف « يريزولا مامتهالا ىلع

 انفلزيام « تامهملا بجوأ نم نيدلا زازعإ ف ةاعسملا اندعو « تامدخلاب اهتضهن

 مركا دبألا ىلع ةماتلا رثآملاو دماحملا نم انل ضرفيو « يضارملا فيرش نم

 )١( صصقلا  ميركلا نآرقلا : 5١ *

 اهيلإ ةلسرم ةلاسرلاف , ةفالخلا راد (1؟) ٠ اهريزو ىلإ يرحلاب وآ -
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 ىتح « نيعتم هللا اهتبث ةلودلا ىلع وه ام رشبملا قح يف مدقتي ناو « يظاحألا
 نم ىلوأ ريزولاو « “نيب "رثأ هيلع ةراشبلا هذه عقوم نم نسحتسي الو دوعي
 « اهلقتعاف ديدسلا يأرلا ةمصع نم نكمتو « اهقنتعاف ةمركملا هذه منتغا

 مامتهالاو زازتهالاب هل هفلكتيو « هيعاسم ليمج نم هفلكتن امب انيلا دمحتساو
 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ « هيعاربو رومألا نم هظحالب ام رئاس نم هيف

 ٠ ةئامسمخ ةنس ةدعقلا ىذ يف آاهافش ىلاعلا رمألاب بتكو

 دمحم نيدلاو ايئدلا ثايغ ناطلسلا ىلإ تابتاكملا تعبانت ةنسلا هذه فو
 سلبا رط بحاص « رامع نب كلملا رخفو « كباتأ نيدلا ريهظ نم « هاش كلم نبا

 نوصحلاو لقاعملا كلمتو « دالبلا ف داسفلا نم جن رفألا هيكترا ام ميظعب

 ةناعتسالاو « سلبارط رغث ةقءاضمو 4 نيملسملا ف كتفلاو « لحاسلاو ماشلاب

 ال ناطلسلا بدنف « ةنوعملاب سانلا كرادن ىلع ضحلاو حارصتسالاو « هيلإ

 يف ًاريبك هركسع ىمدقم نم ًاريمأو « هواقس ىلواج ريمألا لاحلا هذه فرع

 ةلودلا فيس ريمألا ىلإو « دادغب ىلإ بتكو « كارثألا نم فيثك ركسع

 ىلع لاجرلاو لاملاب هتيوقتب لصوملا بحاص شمركج ىلإو « ديزم نب ةقدص
 لقثف « تارفلا ىلع امو ةبحرلا هعطقأو « هداحنإو هداعسإ يف ةغلامملاو « داهجلا

 شمركج نم سمت لصوملا وحن راسو « ديزم نبا هعفادف ؛ نيبتاكملا ىلع هرمآ
 ؛« اهبهنو ١2"'نسلا ةعلق ىلع ( و 80 ) لزنف هنع فقوتف « هيلع هب عكقو ام

 هواقس يلواج هب رفظ هناقل ىلإ شمركج جرخو « ريثك ”قلخ هيلإ عمتجاو
 لتقو « هءارو هجوتو « اهطبضف « لصوملا ىلإ هدلو مزهناو « هركسع حابتساو

 جلق بتاك كاذ هدلو فرع املف « لصوملا ىلإ هسأر ذفنأو « هابأ شمركج

 لامعألاو دالبلا ميلست هل لذبيو « ةيطلم نم هدجنتسي شمئلنتق نب نالسرأ

 )١( ةلجد ىلإ رفصألا بازلا بصي اهدنع ؛« تيركت ىلعأ يف ةلجد ىلع ةديلب نسلا ٠
 نادلبلا ميوقت : 1784 784 ٠
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 ء لصوم لاو ةريزجلا نم آميظع ”الام عمج دق شمركج ناكو « هيلإ هدب يف يتلا
 يف فاصنالاب ًاروهشم « هتنالو يف ”الداع « ةيعرلا يف 217ةريسلا ليمج ناكو
 «شمركج دلو هيلإ هب بتك ام ناميلس نب نالسرأ جنلق فرع املق « هتلايإ لامعأ
 ىعدتساو «نيبيصن ىلا لصوو «هركسع يف هوحن راسو « هسمتلم ىلا هباجأ

 هنأل « نيبيصن ىلإ نالسرأ جلق لخدو « هيلإ راسف « لصوملا نم شمركج نبا

 ؛جنرفألا ىلع ةنيطنطسقلا كلم داجنإل مورلا دالبيف هيقابو هركسع ضعبيف ناك
 « نيقيرفلا عئالط تقتلاو « ةواقس يل واج ركسع نم جلق ركسع براقت الو

 اورسأو « ًاضعب اولتقف يلواج باحصأ نم موقب جلق باحصأ نم ”موق رفظ
 ةيقب يعدتس ذفنا دق هنأ فرع دقو « جلق ركسع بلطي يلواج لحرف « ًاضعب

 ىلإ اهنم هجوتو « روباخلا ةيحان بلطو « لق يف هنأو « مورلا دالب نم هركسع
 سمش كلملا لبق نم اهيلاو ادمحم لسارو « اهقباضو اهيلع لزنو « ةبحرلا
 نم براهلا ةلودلا جات ني شاترأ كلملا هدنعو ه قشمد بحاص قاقد كولملا

 «هتلسارمب لفحب ملف « هيلإ ميلستلاب ب ًاميقم هيخأ قاقد كلملا ةافو دعب قشمد

 ٠ ةدم اهل اقباضم اهيلع ماقآف « هتبلط نم هسآو

 نم ةرفاو ةعامج يف « قترأ نب يزاغ ليا نيدلا مجن ريمألا هيلإ لصوو
 هيلإ لصوف « ناوضر كولملا رخف كلملاب اهيلع دجنتساو « نامكرتلا هركسع

 « بلح نع لصف ايلف « ةيكاطنأ بحاص ىركنط نداه نأ دعب هركسع يف
 اهلامعأ ىلع تاراغلا لصاو ؛ بلح نع هدعب رشاب لت بحاص نيلسوج فرعو

 يناثلا ىلاو بجر لوأ ذنم ةبحرلا ىلع آميقم يلواج لزب ملو « اهتاهج عيمج نم
 باحصأ بكرف « ةفورعملا هتدابز تارفلا دازو ؛ ناضمر رهش نم نيرشعلاو

 لهآ ضعب نم ةأطاومب دلبلا روس نيبلاط ( ظ ه6 ) اودعصو قيراوزلا يلواج

 ةياور لقني ثيح نامزلا ةآرم نم ححص .فيحصت يهد )"» ةروصلا 0( لصألا يف 000(

 . ٠ -ه ٠-6٠ ب ةنس رابخأ هذه يسنالقلا نبا
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 دلبلا اوكلمو « روسلا اومجه لب ؛ مهاأطاو نم عم رمأ مهل آيهتب ملف « دلبلا

 رمأ مث « ةبوقعلاب مهرئاخذ اوجرختساو « هلهأ نم ةعامج اورداصو « هوبهنو
 دعب ةعلقلا ملستو « مهلزانم ىلإ مهدرو سانلا نمأو ؛ بهنلا عفرب يلواج

 اهيلاو دمحم عاطقإ رقأو « ناضمر رهش نم نيرشعلاو نماثلا يف « مايأ ةسمخ
 هلقتعاو « هنم هركتأف « هنع هغلب رمأل مايأ دعب هيلع ضبقو « هفلحتساو هيلع

 يف فرصتلا نم نكمتي علو « ةواقس ةلمج يف شاترأ كلملا لصحو « ةعلقلا يف

 هالوأ ناميلس نب نالسرأ جلق لسار دق يلاولا اذه دمحم ناكو « هسفن

 ةبحرلا وحن هجوتف « دلبلا نع يلواج عفد ىلع ةنوعملا بلطو « هب خارصتسالاب

 هتين يف نكي ملو ١2'ةيناسمشلا ىلع لزنو داعف « اهحتف ربخ هغلبو « هركسع يف
 ةيحان ىلإ هجوتلا ىلع مزعو ؟”نيسكام لزنو يلواج لحرو « يلواج ءاقل
 ىقتلاف « جلق ركسع اودصق مهنأ قفتاف ناوضر كولملا رخف هعمو « لصوملا

 ةدقو تدتشاو ًافيص نامزلا ناكو « لاوش نم عساتلا سيمخلا موب ف ناّشرملا

 نالسرأ جلق ركسع لمحو « نيقيرفلا ليخ رثكأ كلهف ءءاضمرلا تيمحو « رحلا

 فيسلاب هبرضو ةلمحلا يف نالسرأ جلق يلواج دصقو « يلواج ركسع ىلع
 هنع لصفو « نالسرأ جلق ركسع مزهناو « هيف رثؤت ملف « تابرض ةدع
 عقوو « نوقابلا مزهئاو. « نيقرافايم بحاص عم « برحلا تقو دمآ7 بحاص

 يف كلهف روباخلا يف ةميزملا عم جلق طقسو « نالسرأ جلق باحصأ يف فيسلا
 ٠ 20اكلاه دجو مايأ دعبو ؛ رهظ, ملو « ءاملا

 يزوجلا نبا طبس هلقن امم انتبثآ ام هياوص فيحصت وهو ةينامسلا : لصألا يقف )١(
 ٠ روباخلاب ةديلب ةيناسمشلا : نادلبلا مجعم يفو ٠ يسنالقلا نبا نع

 نيسكام نييو خسارف ةعيس ايسيقرق نيبو اهنيب ء روباغلا ىلع ةريزجلاب ةنيدم (؟)
 ٠ 7815 7847 : نادلبلا ميوقت * ًاغسرف نورشعو نانثا راجنس نيبو

 ةنسلا هذه يفو » ١ ه 544 ةنس رابخأ يف ١الا" ب 7ال؟ : نيقرافايم خيرات يف ()

 ىلإ [ نيقرافايمي كلملا هبتر ناك يذلا ] دمحم نيدلا ءايض ريزولا ذفنأ

 ناكو 2 نيقرافايم ىلإ هيعدتسي شملتق نب ناميلس نب نالسرآ جلق ناطلسلا

 ةيطلمو « مورلا دالب :حتقو هاشكلم دنع نم درو دق شملتق نب ناميلس كلملا

 ع عيمجو ؛ ساويسو ةينوقو  ءاضيب ةنيدم يأ « ارسس قآ » لصألاو  رصقأو
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 ىلإ ناوضر كولملا رخف كلملا هنع داعو « ؟١)لصوملا ىلإ يلواج داعو

 نأىلإ اهيلع هناهر ذخأو«هيلإ اهعفدن ةلمج ىلع هحلاصف«نامكرتلا يف هقفنأ ىذلا

 ٠ دعب اميف اهب هل ماقأو « اهيدؤي

 » نالسرأ جلق هدلو يلو تام املف « اهي دبتساو . اهيف يقبو ٠ مورلا ةيالو
 ىدامج نيرشع عباس يف نيقرافايم لخدو , رضح دمحم ريزولا هيلإ ذنفنأ املف
 رزوتساو + ةدم يقبو نيقرافايم كلمو « ةثامعبرأو نيعستو نامث ةنس ىلوألا
 بحاص ميهاريا نيمألا : نكي رايد عيمج ءارمأ هتمدخ ىلإ رضحو , دمحم ىيزولا
 ماسحو خوراش ييمآلاو « قترأ نب نامكسو , درعسأ نم نمحألا عبسلاو 2 دمآ
 , هكباتأ ناكو « يناميلسلا شاترمخ هيبأ كولمم نيقرافايم ىلوو . نيدلا
 ماقأو « نيتسلبا ةنيدم هعطقأو « دمحم ىيزولا هعم ذخأو نيقرافايم نم جرخو
 ةواقس يلواج ففاصو , لصوملا باب ىلإ لزن داعو « ركاسعلا عمجو « ةيطلمب
 عست ةنس روباغلا يف قرغو ًامزهنم داعو « ةواقس هرسكف دمحم ناطلسلا كولمم
 1 ٠ « ةئامعيرأو نيعستو

 ةرملك يف و,ةسمنم شكأ اذه هباتك بتك نيقرافايم خيرات بحاص يقرافلانأ ودبي
 ةنس راسيخأ  يزوجلا نبا طبس هنع لقن دقف . لدعي وأ فذحي وأ ديزي

 : اهيف ءاجو ةيضاملا ةحفصلا يف هانتيثأ امم ةدئاف معأ تامولعم اه 8٠
 , هنرفلا برحل يلواج ثعب دمحم ناطلسلا نأ نيقرافايم خيرات بحاص لاقد

 رمأتي نأ شمركج فنأ لصوملا لصو املف « هتعاطب داليلا ءارمأ ىلإ بتكو
 نيموي ماقأف « احورجم لصوملا لخدف « يلواج همزهف هيراحف ؛ يلواج هيلع
 بحاص  نامكس نب ميهاربأ همسا ليقو  نالسرأ جلقب هدلو دجنتساو , تامو
 لخدف جلق ءاجو «.جنرفلا ىلع ناوضر دجنيل بلح ىلإ يلواج راسو « دمآ
 « قرغف عاملا يف هسفن ىقلأف ٠ هياحصأيو, جلقب طيحأو . ًاديدش الاتق التتقاف علق هيلإ جرغف , لصوملا ىلإ داعف ٠ بلح ىلع وهو يلواج غلبو « هاش دمحم ناطلسلا ةيطخ طقسآو « ةفيلخلا دعي هسفنل بطخو « اهيلع ىلوتساو « لصوملا
 ضيف ٠ يبص وهو « نالسرأ جلق نب دوعسم اهب ناكو « لصوملا يلواج لخدو
 ضعب اهبو ةيطلم ىتاف , تلفأ مث « ةدم هلقتعاف « ناطلسلا ىلإ هب ثعبو « هيلع
 دج |ذه دوعسمف « مورلا داليي ةكلمملا هل تررقتو « هعاطأف « هيبأ كيلامم
 « 6 مورلا كولم
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 قلخ ف « مورلا دالب ىلإ هباحصأ يمدقم ضعب ذهن أ نالسرأ جلق ناك دقو

 جفرفألا نم هعم نمو دنميب ىلع ةينيطنطسقلا كلم داجنإل « نامكرتلا نم ريثك

 املفءمورلا ركاسعنم هدشحامومورلاكلم ىلإ اوفاضناف « ماشلا ىلإ نيلصاولا

 ىلع مورلا رهظتساف اوقتلاو « فاصملا (و 45) اوبتر عمتجا ام نيقيرفلل عمتجا

 قرفتو « رسألاو لتقلاب مهرثكأ ىلع تنأ ةعينش ةرسك مهورسكو « جنرفألا

 كارتألا نالسرأ جلق باحصأ لصفو « مهدالب ىلإ نيدئاع مهنم يقابلا ملاسلا

 ٠ مهيلإ نسحأو « مهيلع علخو « مهمركأ نأ دعب « مهنكامأ ىلإ

 امهلهأ لسار « لصوملا ىلع لزنو « ةبحرلا نع « هواقس يلواج داع املو

 هيلإ اهوملسف « اهنود ةامارملا الو « اهنع هل ةعفادملا مهتكمي ملف « اهب دنحلاو

 هريسو هيلع ضبقف « اهلخد دق جلق دلو ناكو « هتوح نم ىلع هنم نامألا ذخأ دعب

 لئاوأ يف ركسعملا نم بره نأ ىلإ هدنع اميقم لزب ملو « دمحم ناطلسلا ىلإ

 لصو امل هنأ لاقيو « مورلا دال هيبأ ةكلمم ىلا داعو « ةثامسمخلو ثالث ةنس

 ٠ هدعب ةكلمملا رمأ هل ماقتساو هلتقو « همع نبا ىلع لمع اهيلإ

 ةيحان نم ينامكرتلا ذبهفصألا ريمألا قشمد ىلإ لصو ةنسلا هذه فو
 ةارشلاوبآمو ىسوم يداو هعطقأو« هيقلت نسحأو « نيدلا ريهظ همركأف ؛ هلمع

 هذه ىلإ اوضهن دق جنرفألا ناكو « هركسع يف اهيلإ هجوتو « ءاقلبلاو لابجلاو

 دجو اهيلإ لصو املف « اهئم هيلع اوردق ام اومهنو اومسو اهيف اولتقو « لامعألا

 ءاهب ماقآف جنرفألا نم مهيلع ىرج امع لاحلا ءوسو « فوخلا نم ةياغ ىلع اهلهأ

 ناكملا ءازإب اولزنو « ةيربلا ةيحاف نم هربخ اوفرع امل هيلإ جنرفألا ضهنو

 2« ةرغ ىلع هوسبكف هيف ةصرفلا اودجو نأ ىلإ هولمهأو ؛ هب لزان وه يذلا

 ىلإ لصوو « هداوس ىلع اولوتساو « هيقاب كلهو « هركسع رثكأ يف مزهناف

 ريهظ هاقلتف « اهيلع لزان يقشمدلا ركسعلاو « ناروح ةيحان نم ةبيتكلا نيع

 هل قلطأو ء هضوعو هنم بهذ امع آيلسمو « هيلع ىرج امب هل ًاعجوتم نيدلا

 ظ ٠ هلاح هب تحلص ام
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 ةئامسمخو ىدحإةنس

 دصقو « لوذخملا هركسعو « لولفملا هبزح نيودغب جنرفألا كلم عمج اهيف

 « ةقوشعملا لت ىلع اهرهاظب نصح ةرامع ف عرشو « هئازإب لزنو « روص رغن

 ٠ هنع لحرو هنم اهضبقف « راتيد فالآ ةعبس ىلع هيلاو هعناصو « ارهش ماقأو

 دمحم نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا ركسع لوصوب رابخألا تدرو اهيفو

 ةلودلا فيس ريمألا نلعأو « اهنم رخآلا عيبر رهش ( ظ م ) رخ 1 يف دادغب ىلإ
 اهديمعو ) « دادغب ةنحش داسفإ نم هغلب امل ًافوخ « هيلع نايصعلا ديزم نب ةقدص

 عمتجاف بجر نم نيرشثعلا ىلا ((0١3دادغس ًاميقم ناطلسلا لزب, ملو «هعم هلاح

 « ةلحلا يف آفلأ نيرشع ريدقت ةقدص عم عمتجاو « سراف فلأ نيثالث ريدقت هيلا

 حفصلاو.«هرمأ ريرقت يف هتلسارم ناطلسلا رثاف«ةلحلا يف لحاومو راهنأ امهنيبو

 « لامعألا اهب حلصتو « لاوحألا اهعم ميقتست ةعداومو ةنداهم عاقياو (50[هنع]

 ( هيلإ اوضهنو « هرمأل لامهإلا نع اوعنتماو« نيمدقملاو ءارمألا ةفاك كلذ ىبأف

 ضعب لمحو « مهئازإب راص ىتح هعمج يف لصوو « راهنألا عطق لاحلا فرع املف

 ريثك ديزم نب ةقدص لزنم ناكو « مهنيب برحلا تبشنو « ضعب ىلع نيقيرفلا
 اوبحو ©[ مهبكر ىلع اوثجو ] « مهليخ نع كارتألا لجرتف  لاجملا رسع لحولا
 كلذ لثم لعفو « حامرلا اوعرشو « حافصلا اورهشو « ماهسلا اوقلطأو « اهيلع

 دق ماهسلاو هباحصأ ىلإ ةقدص رظو « ناشيجلا ىقتلاو « ةقدص باحصأ

 « اومزهنا دق مهنأ كارتألا نظو « كالهلا ىلع اوفرشأ دقو « مهلويخ تكش

 مهنم اولتقف « حامرلاب آنعطو « فويسلاب ًايرضو « ماهسلاب ًاقشر مهفاتكأ اوبكر ف

 نع ةياورىلا ثيح 0١ ةنس رابخ)  نامزلا ةآرم نم كردتسا لصألاب طقس )1(

 . يسنالقلا نبا

 - نامزلا ةآرم نم ةدايز (؟)

 ٠ نامزلا ةآرم نم نيترصاحلا نيب امديز (9)
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 تلفن. ملو ؛ هلاجر هوجوو « ةلمجلا يف ديزم نب ةقدص ريمألا لتقو « ًاريثك اقلخ
 ناكو ٠ لجولاو فوخلا هبلق راطتساو « لجألا هامح نمم ريسيلا الإ مهنم
 دهشتسملا دودوم ريمألا ىلع برحلا بيئترتو شيجلا ريبدت يف دمتعا دق ناطلسلا

 ءةلحلا لزنو ةعقولا موي دغ ناطلسلا لصوو ؟١”قشمد عماج يف ةينطابلا ديب

 « مهيف ةريسلا ناسحإو « مدقتلاو تيبلا يف هلثم ةقدص برعلل نكي ملو
 ءافولا نسحو « ءاطعلا ليزجو « سفنلا مركو « مهيلع ماعنإلاو « مهل فاصنالاو
 لاومأ نع ففعتلاو « رئابكلاو مئارجلا نع زواجتلاو « رئارجلا نع حفصلاو
 رثاملاو ةليمجلا لالخلا هذه عم ناك هنأ ريغ « ةيركسعلل ةينلا ناسحإو ؛ ةيعرلا

 « ةعينشلا مراحملا باكترا نع ةالفاغتم « ةعبرشلا ضئارفل ًاحرطم « ةديمحلا

 هذم ةبقاع هيلع هب لزن ام ناكف « مهنع هللا يضر ةباحصلا بسل آنسحتسم

 ٠ ©"( نولمعي امع لفاغب كبر امو » « ةميمذلا لاعفألا

 ف ( و م0 ) ناهفصأ ىلإ ًآدئاع ةلحلا رمأ ريرقت دعب ناطلسلا هجوتو
 « لصوملا دصق ركسعلاو دودوم ريمألا عم ررق دقو « ةنسلا نم لاوش لئاوأ

 ىلع لزنو « ركسعلاو دودوم لحرف « اهل كلمتلاو « اهيلع قييضتلاو اهتلزانمو

 هباحصأ ءاسأو « اهنم اهلهأ رثكأ جرخأ دق اهبحاص يلواج ناكو ©« لصوملا

 نم اهيف بانتساو ةبحرلا ىلإ ىضمو « اهنم مرحم لك اوبكتراو « اهيف ةريسلا
 دمعو « ةدم اهيلع يناطلسلا ركسعلا ماقآو « اهظفح يف « هباحصأ نم هب قثو

 ىلإ اهوملسو « اهباوبأ نم آباب اوحتفو « اهيلع ةأطوملا ىلع اهلهأ نم رفت ةعبس
 يف ناك نم نمأو « يلواج باحصأ نم ةريبك ةلتقم لتقو اهلخدو « دودوم

 ٠ ناطلسلا ىلإ مهعم ناك امو مهلمحو « ةعلقلا

 )١( كلذ سيخ يتأيس ٠ ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا رظنا :١١9 «٠

 ماعنألا  ميركلا نآرقلا (؟) : 19 +
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 : سلبارطب رامع نب كلملا رخفب رمألا دتشا ةنسلا هذه نم نايعش فو
 يدامتو « داحنإلا لوصول بقرتلا يدامتو « همابأ لواطتو « جنرفألا راصح نم

 «قازرلا دبع نب قترأ ريمألا لوصو يعدتسي قشمد ىلإ ذفنآف « داعسالا رخآت
 نذأتساو « كلذ ىلا هباجأف « هسفن يف امب هعم ثدحتيل « هيلإ قشمد ءارمأ دحأ

 نم جرخ كلملا رخف ناك دقو هوحن هجوتو « هل نذأف « كلذ يف نيدلا ريهظ

 اهدعأ فحتو اياده هعمو « لجارو سراف ةئامسمخ ريدقت يف ربلا يف سلبارط

 . تررقت «هعم عمتجاو هيلإ قترأ لصو املف « دادغب ىلا هيلإ هيضم دنع ناطلسلل

 جرم يف لزنأو اهيلإ لصوف « هتبحص يف قشمد ىلا هلوصوىلع امهنيب لاحلا
 « همارتحا يف ىهانتو « هماركإ يف نيدلا ريهظ غلابو « اهرهاظب ديدحلا باب

 كلذ ريغو لامجلاو لاغبلاو ليخلا نم هومدقمو ةيركسعلا ءارما هيلإ لمحو
 يف هنع بانتسا دق روكذملا كلملا رخف ناكو « هب هفاحتاو هلمح مهنكمأ ام

 ةتس بجاو مهل قلطأو « هناملغو هباحصأ هوجوو « همع نبا بقانملا ابأ اهظفح

 ؛ هيلع نايصعلاو هل فالخلا همع نبا رهظأف « مهنم قثوتو مهفلحتساو « رهشأ

 هنم ادب ام كلملا رخف فرع املف « رصمب شويجلا ريمأ نب لضفألا راعش ىدائو

 لعفف « ؟١!'يباوخلا نصح ىلإ لمحو « هيلع ضبقلاب مهرمأب هباحصأ ىلإ بتك
 نيدلا ريهظ نب يروب كولملا جات هعمو « دادغب ىلإ كلملارخف هجوتو « كلذ

 «ناطلسلا ( ظ م0 ) باب يف هدسحي نمم ةعامج نأ فرع كباتأ ناك دقو « كبانأ
 بحصأف « ناطلسلا دنع لاحلا داسفإو ةبذألاب هدصقيو « ةياعسلاب هيف عقيو

 اسم كلذ ريغو « بايثلاو « لويخلا نم فحتلاو ايادهلا نم روكذملا هدلو
 يذلا « عيدب نب دمحم نب هللا ةبه مجنلا ابأ هل رزوتساو « هلثم ذافتإ نسحب

 هنيب ًاريفسو « هرمأل ًاريدم هلعجو « ةلودلا جات ديهشلا ناطلسلل ًايفوتسم ناك

 «ةئامسمخو ىدحإ ةنس ناضمر رهش نم نماثلا ف هجوتو « هيلإ ذفنأ نم نيدو

 ميوقت ىلظنا 3 فايصم ةقطنم يف ةيليعاممالا ةوعدلا نوصح نيب نوكيس )1

 ٠ اا84 : نادلبلا

 قشمد خيرات 0١م ب 5هالاب



 داز ام مارتحالاو ماركالا نم ناطلسلا نم كلملا رخف يقل دادغب ىلا الصو املف

 ىلع هداحنإو هتنوعمل هعم ريسملاب ءارمألا رباكأ نم ةعامج ىلا مدقتو « هلمأ ىلع

 درجملا ركسعلا عم ررقو « مهل داعبالاو * مهب , عاقياالاو « هدلب يرصاحم درط

 كلذ دعب ريصملا مث « ةواقس يلواج يدي نم اهعازنتاو « لصوملاب ماملإلا هعم
 « كلملا رخف ماقم لاطو « كلذ نم حرشلا هب مدقت ام ىرجف « سلبارط ىلإ

 ٠ هتامسمخو نيتنتا هنس مرحملا فصن يف قشمد ىلإ داعو « هعم رحض ”الوط

 ةياغ ىلع ء هلجأل دفت اميف « هرمأ ىرجف نيدلا ريهظ نب كولملا جات امأف

 سو * هرس ام هقحو هيبأ قح يف ناطلسلا نم فداصو « هياعم ةياهنو هدارم

 ؛ ةيناطلسلاو ةيمامإلا ةينسلا علخلا نم هب فرشث ام دعب قشم د ىلا ًائفكنم

 ٠ ةنسلا نم ةجحلا يذ رخآ قشمد ىلإ لصوو

 هجوتو « ًامايأ اهيلإ هلوصو دعب قشمد يف رامع نب كلملا رخف ماقأو
 « اهلهأ هعاطأو اهلخدف « ةلبج ىلإ هعم تدرج قشمد ركسع نم ليخ عم اهنم

 مهيلإ لصي رلاو ذاقنإ هنم نوسمتلي رصمب لضفالا ىلإ سلبارط لهأ ذفتأو
 فرش مهيلإ لصوف « دلبلا هيلإ ملستل بكارملا يف ةريملاو ةلغلا هعمور « رحبلا يف

 هرئاخذو « هباحصأو رامع نب كلملا رخف لهأ ةعامج ىلع ضيق « اهيف لصحو

 ٠ رحبلا يف رصم ىلإ عيمجلا لمحو « هثاثأو هنالآو

 قرفو « ةيريط ىلإ هركسع يف كبأتأ نيدلا ريهظ ىرسأ ةنسلا هذه فو

 (ةبربط ىلع اهب راغ ىرخألاو « نيطسلف ضرأ ىلإ امهادحإ ذفت نيتقرف هركسع

 جنرفألا يمدقم نم وهو ؛ ساف رجب فورعملا هلاجر يف اهبحاص هيلإ جرخف

 يرجع « سارملا ةدشو « ةلاسبلاو ( و هه ) ةعاجشلاو ةيسورفلاب نيروهشملا

 كارنألا ليخ تطاحأو هاقتلاف ٠ جنرفألا ىلع مدقتلا ف نيودغب كلملا ىرحجم
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 ,0)20قشم د ىلإ اولمحو « هعم ةعامجو وه رسأو مهرثكأ لتقف « هباحصأبو هب

 "نم رسألا يف همم ناك نمو سافرج لثقو ناطلسلا ىلإ ةيده مهشمب ذا

 ٠ اهلبقي ملف لاملا نم ”ةلمج مهقالطإ يف اولذب نأ دعب هباحصأ
 دادغب ىلإ هلوصو دنع دمحم نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا مدقت اهيفو

 رظحو « هدالب عيمج ف نيرفاسملاو راجتلا نع اهمسر لاطبإو « سوكملا عفرب

 مهنم ذخأو « راجتلا يف عمط « اهنم ناهفصأ ىلإ داع املف « اهنم ريسيلا لوانت

 ركتأ هيلإ رمألا ىهتناو دادغب ىلإ داع املف ؛ رمأ ال فالخلا ليبس ىلع سكملا

 هل ةفلاخملا نم رذحو « كلذ لاطبإ يف رمألا دكوو « هرمأ ةفلاخم يف ىرج ام

 ٠. تاليلا ركاس يف

 ؛ اهنم يقرشلا بناجلا يف رانلا عوقوب دادغب نم رابخألا تدرو اهيفو
 ٠ اهلهأ رقتفاو راد ةئامسمخ ىلع ديزي ام تقرحأف

 يف اهل ةرواجملا نوصحلاو توما ةعلقب ةينطابلا رابخأ ترصانت اهيفو
 هريزو ناطلسلا ضهنأف « داحلالاو ناودعلاب سوفنلا ةظافإو « داسفلا ف مهل اغبإ

 ؛ فيثك ركسع يف « هواقس يلواج هعمو « كزرب هجاوخ كلملا ماظن نب دمحأ
 مملزانم برخو ( ةميظع ةلتقم مهنم لتقو 6 مهيلع هرصنو « مهب هلل هرفظأف

 1 ٠ 29 بهعالقو

 نع 07592 5158/١ : ةيزيلكنالا ةمجرتلا ب هخيرات يف يروصلا ميلو ثدحت )١(

 وأ سدقلا كلم لاجر نيب اذه سافرج ركذي مل هنكل هذه نيكتفط هلمح

 اهيفو » : لاقف ريخلا اذه يزوجلا نبا طبس دروأو ٠ ةيربط نع نيعفادملا

 ءكولملا نيكأ نم ناكو «ةيجن ىفلا مدقم سافرج اهبو ٠ ةيربط ىلع نيكتفط راغا

 سافرج ىسأو « ةميظع ةلتقم مهنم كباتا لتقف اوقتلاو ٠ ةيربط نم جرخف
 هباحصأبو هب ثعبو 2 هنم لبقي ملف ٠ ةميظع الاومأ هسفن يف لذبف , هصاوخو
 ٠ « ناطلسلا ىلإ ةيده

 ٠ ل١ : ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا باتك ىظنا ('؟)

 دل 568يامل



 رغ وحن جنرفألا نم لوذخملا هركسع يف نيودغب ضهن ةنسلا هذه ٍفو
 لصوو « هيلع بشخلا جربلا بصنو « ربلاو رحبلا يف هيلع لزنف « اديص
 ركسعو «ةبونجلا بكارم ىلع اورهظف هل ةيامحلاو ؛ هنع عفدلل يرصملا لوطصألا

 ءاهنع حبذلاو « اديص ةيامحل يقشمدلا ركسعلا ضوهن مهب لصتاو « ربلا

 ٠ مهنكامأ ىلإ نيدماع اهنع اولحرف

 ةئا >9 نيتنثإ 24 .٠

 هنم سمتلي ؛ هلوسر كبياتأ نيدلا ريهظ ىلإ 237ةقرع بحاص ذفنأ اهيف

 ءاهملستف هتاقث ضعب بدنف « اهملستي نم ذافنإو « اهنع جنرفألا عفد ىلع ةنوعملا

 معلخلا نم هب دعوامب ءافولاو « اهيلإ ركسعلا لوصو ًارظننم « ""0اهيلاو ماقأو

 قاعام راطمألاو جولثلا نم تقولا ( ظ مه ) يف ثدحف « هيلإ ناسحالاو « هيلع

 لوزنلاب جنرفألا ردابف « اهنع ةريملا تعطقتاو « اهب توقلا لقو « اهيلإ ريسملا
 ملو « اهب اوطاحأ دق مهفداصف « اهيلإ كاذ دنع نيدلا ريهظ هجوتو « اهيلع

 املف هلتاقو هيلع لزنو « "”ةمكألا نصح ىلإ داعو « اهنع مهعفد نم نكمتي

 رحبلا لحاس ىلع عسقت ٠ « سلبارط نع لوألا يعافدلا طخلا يه ةقرع تناك 0(

 ٠ 56-7868685 نادلبلا ميوقت ٠ اليم رشع يتنثا ةقفاسم سملا|رظ نع دعبتو

 ٠ انتبثأ ام هياوص فيحصت يهو « ايلاو » لصألا يف 66

 ديفي ام "0/4: ريثألا نبال لماكلا يفو « ةرفوتملا ناظملا يف نصحلا اذه دجآ مل ()
 تعطقنا » ةعينملا نوصحلا نم وهو هقرع نصح نأ .كذ دقف « هقرع لوح هتايثا

 نيكتفط كباتأ ىلإ  هبحاص  لسرأف « هيحاون يف جنرفلا ثكم لوطل ةريملا هنع
 نع ترجع دق « ئنم نصحلا-!ذه ملستي نم لسرأ : هل لاقو ٠ قشمد بحاص

 ثعيف « جنرفلا هذخأي نأ نم ةرخآو اينذ يل ريخ نوملسملا هذخأي نالو , هظفح

 لزن املف , نصحلا ملستي لجر ةئانثالث يف ليئارسا ةمسا هل ًايجاص نيكتفط هيلإ

 كلدب هدضق ناكو 2 هلعقف مهسي طالخألا يف ليئارسا هامر هنم رامغ نبا مالغ

 دصق نيكتغلم دارأو « لاملا نم ةعلقلاب هفلخ ام ىلع نيكتفط كباتأ علطي نأ

 ثيفلا لزنف : برحلا تالآو تاوقألاو .كاسعلاب هتيؤقتو هيلع عالطالل ننصعلا

 فالآ ةعبرأ يف ران كلذ لاز املف « هعتمف « [راهنو اليل نيرهش ةدم جلثلاو

 ٠٠ جنوقلا « عمس املق ,/ ةسمكألا نصح اهنم خنرفلل انوصح حتفف سراف



 «ةمكألاب نم داحنال سراف ةئامثالث ريدقت يف هيلإ اوضهن « كلذ جنرفألا فرع

 امنع ليحرلا كباتأ يأر ىضتقاو « مهسوفت تيوقق  ”اليل مهيلإ اولصوف
 منغف « ركسعلا عبتتو « هيف عمطو « مزهنملاك لحرف « مهنم اهيف راص نم مكحب

 اولصوو « لابجلاو رجشلا يف ركسعلا قرفتو ةريبك ةمينغ عارثكلاو ليخلا نم
 داعو « ةبراحم الو ءاقل ريغ نم ؛ ةروص عنشأو « ةفص حبقأ ىلع صمح ىلإ

 ٠ نامألاب اهوكلمف « اهيف توقلا مدعو « ةقرع ىلإ جن رفألا

 « يناهفصألا عيدي نب دمحم ني هللا ةبه مجن ابأ نيدلا ريهظ رزوتسا اهيفو
 كلملا هدلول هدعب رزو دق ناكو « ةلودلا جات ناطلسلل ًايفوتسم ناك يذلا

 دسفأو «ةئامسمخو نيتنثا ةنس لئاوأ ف «ةدم ةرازولا يف ىقبو «بلحب ناوضر

 ضبيقلاب رمآف « ةيجاتلا مايألا يف هبلق ف ناك ام هعم هيلع كباتأ نيدلا ريهظ ىلق
 أامايأ ماقأو « هكالمأ ضبقو « هراد يف ناك ام لمحو « ةعلقلا يف هلاقتعاو هيلع

 نفدو جرخأ مث « ةعلقلاب بج ف يمارو قنثخف « هقنخب رمأ مث ؛ لاقتعالا يف
 ٠ رباقملا يف

 ”الزان ناك يذلا « ليجنص نب دنمبر لصو ةئسلا هذه نم نابعش فو

 ةنوحشم « رحبلا يف ابكرم نيتس ةلمج يف جنرفالا دالب نم « سلبارط ىلع
 تخأ نبا ينادرسلا نيبو هنبب عقوو « سلبارط ىلع لزنف « نييونجلاو جنرفألاب
 ع ©90يئادرسلا ةنوعمل هيلإ ةيكاطنأ بحاص يركنط لصوو « ةرجاشم ليجنص
 داعو « مهنيب حلصأف هركسع ف سدقملا تس بحاص نيودغب كلملا لصوو

 هبرضف هبرض دارأف « اهعرز يف جنرفألا ضعب دجوو « ةقرع ىلإ ينادرسلا

 نم ةقرع ملست نم هجو ؛ ليجنص نب دنمير ربخلا غلب الو « هلتقف يجن رفالا
 ٠ هباحضصأ

 خيراتلا يف ماشلا سلبارط رظنا ٠ سلبارط راصحب كلذ ةقالعو يليجنصلا
 . ١١11١1١1 : يمالسالا
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 املاتق يف اوعرشو « سلبارط ىلع مهدشحو مهعومجب جنرفالا لزنو

 نم ( و 44 ) ةجحلا يذ نم رثع يداحلا ىلإ نابعش لوأ ذنم اهلهأ ةقياضمو
 دلبلا لهأو ةلتاقملاو دنجلا دهاش املف « روسلا ىلإ مهجاربأ اودنسأو « ةنسلا
 رخآت نم سآيلا عم اميسال مهسوفت تلذو كالهلاب اونقيإو « مهيديأ يف طقتس
 لوطصألا ةلع تناك دقو « ةدجنلاو ةريملاب رحبلا ف يرصملا لوطصالا لوصو

 دشف «يضقملا رمألا ذافت نم ىلاعت هللا ديري الل ه“درت حبرلاو ريسوب « تحبزأ

 نينثإلا موي ف فيسلاب اهوكلمف « جاربألا نم اهومجهو اهيلع لاتقلا جنرفالا
 اورسأو « اهيف ام اويهنو « ةنسلا نم ةجحلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع ىدحإل

 اهرئاخذو اهتعتمأ نم مهيدبأ يف لصحو « اهلافطأو اهءاسن اوبسو « اهلاجر
 رصحبالو « هددع دحت ال ام اهبابرأ نئازخ يف اهنم ناك امو « اهملع راد رتافادو

 ءاهحتف لبق نامألا اوسمتلا اوناك « هدنج نم ةعامجو اهب يلاولا ملسو « ركذيف

 اهلهأ بقوعو « اهحتف نم مايأ دعب قشمد ىلإ اولصوو« اوقلطأ تكلم املف

 « ءالبلا دشآ مهب لزنو « اهنماكم نم مهرئاخذ تريثتساو « اهلاومأ تيفصتساو

 ٠ 27باذعلا مهلؤمو

 هدلبلا نم ثلثلا نييونجلل نوكي نأ ىلع نييونجلاو جنرفألا نيب ررقتو
 نم نيودغب كلملل اودرفأو « ليجنص نب دنميرل ناثلثلاو « هنم به امو
 دق « ينادرسلا ةرصن نم دارأ ام لني مل ال يركنط ناكو « هب يضر ام طسولا

 ىلع لزنو « ةنسلا نم لاوش يف اهلهأ نمأو اهحتتفاو سايئاب ىلع لزنو داع
 ًاقياضم لزي ملف « ليلق رزن هيف توقلاو « رامع نب كلملا رخف هيفو ليبثج رغ

 لذيو مهلسارف ؛ ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يناثلا ةعمجلا موب, ىلإ هلهألو هل
 نب كلملا رخف هنم جرخو « نامألاب هملستف « كلذ ىلإ هوباجأف « نامألا مهل

 ٠ عاطقالاو رظنلا ناسحإب هدعو دقو « لاس رامع

 )١( يمالسالا خيراتلا يف ماشلا سلبارط باتك رظنأ : 1١17ب )11 ٠
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 اميف نييرصملل جرخ نكي ملو ؛ يرصملا لوطصالا كلذ بيقع لصوو
 ةلغلاب اهتبوقتو « سلبارط ةبامحل لالغو ددعو بكارمو لاجر ةرثك هلثم مدقت
 روغث نم ةبرصملا ةكلمملا يف ام ةيوقت عم « ةنس ةدمل لاملاو لاجرلاو ةريثكلا

 تاف دقو « سلبارط حتف نم نماثلا موب يف روص ىلإ لصوو ؛ هلهأو لحاسلا
 « اهتاهج يف ةلغلا تقرفو ةدم لحاسلاب ماقأو « اهلهأب لزانلا ءاضقلل اهيف رمألا

 اهفعضو مهلاوحأ اوكشو ؛ توريبو ( ظ ه9 ) اديصو روص لهأ هب كسمتو
 ةماقتسا دنع ًادمئاع علقأف 4 ماقملا لوطصالا نكمي ملو 4 جن رفألا ةيراحم نع

 ٠ رصم ىلإ حبرلا

 يبطقلا نامكس ريمألا كلمتب رابخألا تدرو ةنسلا هذه نم لاوش فو

 نأ دعب « روهش ةدع اهلهأل ةقياضملاو اهل رصحلا دعب نامألاب نيقرافايم ةنيدم
 ٠ اهلهأب عوجلا دتشاو « اهب توقلا مدثع

 هتكلمم ىلإ ادئاع « جنرفألا دالب نم ةيكاطنأ بحاص دنميب لصو اهيفو
 ريثك قلخ هعمو هيلإ اهكلم جرخو « ةنيطنطسق نم برقلاب لزنو « ريثك قلخ يف

 عون لكي مهحيبقت مورلا بلطو « ًمايأ اولتتقاف هل نيرواجملا نامكرتلا نم
 هيلع لخدو « كلملا عم هرمأ دنميب حلصأو « دالبلا يف اوددبتو اوقرفت نأ ىلإ

 مالسالا نع فرصو « مهرمأ « دمحلا هلو « هللا ىفكو هعم نمو « هطاسب ءىطوو

 ٠ مهكرش

 قشمد ءارمأ ىمدقم دحأ قازرلا دبع نب قترأ ريمألا فيون ةئسلا هذه فو

 ةنس نم رحنلا ديع ةليل هبحن ىضق نأ ىلإ « هيبسب هلآ رثكو « هب لاط ضرمب
 ٠ ةكامسمخو نيتنثا

 ةنداهملا سامتلا يف نيدلا ريهظ ىلإ نيودغب كلملا لسر تددرت اهيفو
 :ًاثالثآ فوع لبجو داوسلا نوكد نأ ىلع 6 امهنس رمألا رقتساف « ةعداوملاو
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 «ةيضقلا هذه ىلع رمألا دقعناف « ناثلثلا نيحالفلاو جن رفأللو « ثلثلا كارتألل

 ٠ ةينلا هذه ىلع طرشلا بتثكو

 هجوتو اهنم جرخ « ليبج جنرفألا كلم امل « رامع نب كلملا 'رخف ناكو

 قشمد ىلإ هجوتو « لعفي ملف « هدنع ماقملا هيلع ضرعو « هتعامجو « همرتحاو

 اهلامعأو ىنادبزلا هعطقأو « راد يف هلزنأو هم ركأف « كباتأ نيدلا ريهظ ىلإ ًادئاع

 ٠ ١ ةئامسمخو ثالث ةنس مرحملا يف

 ةئامسمخو ثالث ةنس

 ربرقتو « اهلامعأ رييدتو « اهحاتتفا دعب سلبارط نم جن رفالا غرف |

 يف ضهنف « مهدصق نم كاذ نيدلا ريهظ فرعو ةينفر ىلإ اوضهن « اهلاوحأ

 نم جنرفألا نكمتي ملف « صمحب مهئازإب ميخو « اهتامحل اهوحن ركسعلا
 ىلإ تضفأآ « تابطاخمو تالسارم مهنيبو هنيب تددرتو « اهتقياضمو اهتلزانم
 « لامعألا ىلع ةعداوملا ريرقت ىلإ ( و 4+ ) نيقيرفلا نم دحاو لك باجأ نأ

 لالغتسا نم ثلثلا جنرفألل نوكي نأ ىلع كلذ يف رمألا رقتساو « ةملاسملاو

 نع اوثفكيو « ")راكع نبا نصحو ١2)ةرطينملا نصح مهيلإ ملسيو « عاقبلا
 نصحو 2؟29تايصم نصح نوكت نأو « فارطألاو لامعألا يف داسفلاو ثيعلا

 اهنع اهلهأ لمحيو « ةعداوملا طرش يف كالخاد «©)داركألا نصحو «؟2نافوطلا

 (سلي د نم يقرشلا لالا ىلا يرش + اليم 58) ١ انل يلام يي مق 6

 لت قوف عقت « ةامح ةنيدم نم برغلا ىلا ةيدوس لسوف ةيفص ةنيدمو ةملق هل

 . ةيريصنلا لابجل ة ةيقرشلا باعشلا يف ر رادحنالا جردتم

 ١) هناكم ددحأ ىتح ناظملا قف نصحلا اذه دجآ مل ٠

 يف صمح نم برغلا ىلا ةيروس طسو يف ضبرت نصحلا' ةعلق مساب: نآلا فرعت (5)
 /مدق ١١١٠١ / نع ديزت ةعفترم ةورذ قوف زاتمم اهعقوم « ةراضنلا يداو ةقطنم

 ش ٠ رادحنالا ةطسوتم تاجردم اهتاهج عيمج نم اهب طيحتو
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 اوثبلي ملف « ةريسب ةدم كلذ ىلع اوماقأف جنرفالا ىلإ ةنس لك يف آئيعم ”الام

 ٠ دانعلاو داسفلا يف مهمسر ىلإ اوداعو « ررقت ام ىلع

 نب ليعامسا لضفلا وبأ كلملا رخف نيكملا يضاقلا فيرشلا يفوت اهيفو

 ٠ هللا همحر « قشمدب

 قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج يفو
 ذافتاو : دادغب ىلإ هاش كلم نب دمحم نيدلاو ايندلا نكر ناطلسلا لوصوب

 ؛ داهجلا دصق ىلع مزعلا ةوق نم هيلع وه امب اهيف ًاملعم دالبلا رئاس ىلا هبتثك

 « ماشلا ىلإ ركاسعلا درت نيح ىلا وه ثيحب ماقملاب كباتأ نيدلا ريهظل رمألاو
 ىلع داجنتسالاو خارصتساللاب هبتك عبات ناك هنأل « اهرمأ ربديو اهيلإ فاضنيو
 « تدص دارملا نع عناومو « تقاع كلذ نع قئاوع تضرعف « دادضألا ةرفكلا

 تلمحف « ةيئاطلسلا ركسعلا رخآت رافكلا عمط ديازتو « راظتنالا ةدم تلاطو

 ريسملل بهأتلا ىلع ةيكرتلا ةميزعلاو « ةيمالسالا ةيمحلا « كباتأ نيدلا ريهظ
 ةيناطلسلا فقاوملاو «ةيرهظتسملا ةيوبنلا ةزيزعلا رادلا ةمدخل ءدادغب ىلإ ةسفنب

 كلمت نم « اهيلإ لامعألا يف نيملسملاب لزن ل ىوكسشلاو « اهب لوثملاو « ةيئايغلا
 يف عمطلاب مهنيب مهثيدحو « لافطألاو ءاسنلا يبسو « لاجرلا لتقو « دالبلا

 بحصتساو « ريسملل بهأتو « ةيقارعلاو ةيرزحلا لامعألا كلمت ىلإ دادتمإلا

 نم هنكمأ امو « هباحصأ صاوخو « سلبارط بحاص رامع نب كلملا رخف هعم

 كلتل حلصي امو « سابللا سانجأ نم رصم فرثطو « قكبثسلا ةيبرعلا لويخلا

 ىلع ةيربلا يف هجونو ةرفاو ةميق هل نف لك نم ايادهلاو فحتلا نم تاهجلا
 بجي امب هاصوو « يروب كولملا جات هدلو قشمد يف بانتساو ةوامسلا قيرط

 :يف ةريسلا ناسحإو ةيامحلاو بذلا يف ( ظ ة٠ ) ةظقيلا لامعتسا نم هلمع

 نيح ىلإ مهعم ةرقتسملا ةعداوملا ىلع تابثلاو « جنرفألل ةظلاغملاو « ةيعرلا
 ش ٠ دوعلا
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 ىفاو « ةبربلا نم هايملا يداوب فورعملا يداولا يف لصحو « راس املف

 ماشلا دالب ناطلسلا ديلقتب ثيدحلا نم « دادعيب نيفجرملا نم عاش امي ربخلا

 ةشحو رخلا اذه ثدحأف « مهيلإ كلذ ف ةراشإلا تعقوو « مهيلع نكيع ءارمأل

 هيلع لوع نمو « رامع نب كلملا رخف ىلع دمتعاو « هقيرط نم هدوع تبجوأ
 يف هنع بانملاو « ايادهلاو فحتلا نم هبحص امب دادغب ىلإ مامتإلا يف هتاقث' نم

  هبحص امب دادغب ىلا كلملا رخف لصوف « هقيرط نم دوعلا ىلإ هاعد ام ءاهنإ
 دهاشو لصي ملو « كباتأ دوع ىلع فسأتلاو همدقمب جاهتبالا نم فداصف

 ؛ هل ةقيقح ال يذلا لاحملاب فيجارألا كلت نالطب روهظو ؛ لمألا ىلع داز ام
 نم راذتعالاو رودصلا حرشو « سوفنلا رس امب كلذ نع ةبوجألا تلصاوتو
 ٠ رابخألا بذاكأو « لاحملا ةعاشإ

 نأ هب لصتا دق « هايملا يداو نم هدوع يف كياتأ نيدلا ريهظ ناك دقو

 ةافاصملا سامتلاب جنرفألا لسار دق كبلعبب يلاولا « يجاتلا مداخلا نيكتشمك
 نيكتناب هاخأ ركيس دق هنأو « فارطألا ىلع تاراغلا نش نع مهثعبو « مهنم

 عمس نيحف « لاحلا داسفإ ىلإ لاحملاب لصوتلل « ناطلسلا ىلإ يجاتلا مداخلا

 ريصملا مهعم ررقو « ركسعلا نم ةعامج بدن « هذوفنو ربخلا اذه نيدلا ريهظ
 ملف « هيلإ هلمحو هكسمل « اهيف هروبع نم دب ال يتلا تاقرطلاو كلاسملا ىلإ

 « هقيرط نم ركسعلا يف نيدلا ريهظ راسو ؛ ربخ ىلع روكذملا نيكتبابل فق
 « اهيلع لوزنلاو « كيلعب ئلإ ركسعلا يف جورخلاب هرمأي كولملا جات ىلإ بتكو
 رقرغو اهلهأ نم ةلفغ ىلع اهيلع لزنو اهيلإ راسو « هرمأ لاثتما ىلا عراسف

 ميلستو « ةعاطلا يف لوخدلا هنم سمتلي روكذملا مداخلا لسرأ مث ؛ اهب نمم

 ةماقإلا هفوخيو « نايصعلاو ةفلاخملا ىلع رارمتسالا نم هرذحيو « هيلإ عضوملا

 ىلإ بجي ملف « راذنإلاو هل راذعالا يف غلابو « ءامدلا كفس ىلإ يضف أم ىلع

 نيدلا ريهظ كلذ بيفع ىفاوو « راكنالاو فلتخلا ىلع رصأو « راثالاو دارملا

 بصنو « اهل ”التاقم كبلعب ىلإ فحزو « ةلاجرلا نم هعمج نمو « ركسعلا يف
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 ةفعضتسم لا نكامألا دصقل بوقنلاو برحلا ةلآ لمع يف عرشو « قيجانملا اهيلع

 امهدانجأو اهلهأ ثادحأ نم هيلإ ىمارتو ( و 4١ ) اهيف ةصرفلا زاهتتال اهنم

 « هيلع نم لتاقو ؛« اهروس ىلإ فحزو « مهيلع علخو « مهيلإ نسحأ ةعامج
 اوحنج « لازنلا ىلع ربصلاو « لاتقلا يف دجلا اودهاش نيحف « مهنم ةعامج لتقف

 نصحلاو دلبلا ميلست لذبو « ةلاقإلا مداخلا سمتلاو « ةعاطلا ف لوخدلا ىلإ

 قثوتلاو هعم ثيدحلل نيمدقملا ضعب بلطو « هنيع عاطقاو « هطرتشا طرش ىلع

 هحرتقا ام ىلع لاحلا تررقتف « ةلودلا نم هلحمل شاتلب ريمألا هيلإ دفنف « هسفنل

 «ةروكذملا بئاجعلا نمو«ةناصحلاو ةعنملا يف ةياغ وه يذلا نصحلاو دلبلا ملسو

 نمع حفصلا يف ةليمجلا هتداع ىلع ىرجو « هيلإ جرخو « ةروهشملا عالقلاو

 وهو « دخرص نصح كيلعب نع هضوعو « هيلع نايصعلا رهظأو « هيلإ ءاسأ
 كلم نم هنع ضيق ناك ام هيلإ داعأو « 22)ضيأ ةعنملاو ةناصحلاب روهشم

 كولملا جات هدلو ىلإ كبلعب « كبانآ نيدلا ريهظ ملسو « قشمدب ©" عاطقإو

 ءاهلاوحأ ررقو « اهظفح يف هيلع دمتعا نم هباحصأ تاقث نم اهيف بترف « يروب

 مويلا يف تملستو تملسو آموب نيثالثو ةسمخ اهتلزانم يف ماقملا ةدم تناكو
 نيدلا ريهظ رمأو ةئامسمخو ثالث ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو يناثلا

 داعأو « اهلهأ (2اهجا رخ ضعب غبوستو « كيلغب لهأ نع ملظلا ثداوح ةلازإب

 لصاوتو « ءاعدلا هل رثكو « نامزلا ميدق يف تبصتغا دق تناك اكالمأ مهيلع

 اهنصو دقو « ءاديوسلا ةظفاحمل ةعبات ةقطنم نكرم يهو « دخلص » نآلا مسرت )1

 ةعلق تاذ ةريغص ةدلب يهو : هلوقب 509 1١548 : نادلبلا ميوقت يف ءادفلا وبأ

 جيراهصلا يف راطمألا نم عمجي ام ىوس ءام اهل سيلو « ةريثك موركو ةعفترم

 ٠ قارعلا ىلا فيصرلاب فرعت اقيرط كلست اهيقرش نمو »*٠ كربلاو
 - ةنس رابخآ سم نامزلا ةآرم نم موق ميقتسم ريغ وهو « قشمد ىلا » لصألا يف (1)

 * هذه يسنالقلا نبا ةياور. لقن ثيحا "65٠

 نع نامزلا ةآرم يفو « ىنعملا ميقتسم ريغ وهو « اهلهأ جارخ ضعب » لصألا يف ف

 * ميوقتلا مت اذل « جارخلا نضعب طحو » : يسنالقلا نبا
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 دادغب نم ناطلسلا دوعب ريخلا هيلع دروو « قشمد ىلإ ايفكنم داعو ءانثلا هيلع

 ظ ٠ ةنسلا نم لاوش يف ناهفصأ ىلإ

 ةريسلا حيبق ناكو « دمآ بحاص لاش ميهاربا ريمألا ةافوب ريخلا دروو .: :

 [هملظ] ل جأل اهنع اولج دق اهلهأ نم ةعامج ناكو«اهلهأ .يف ملظلاب ًاروكذمء«اهيف

 حالصلا هدعب نم لمأو « هدقفب سوفنلا ترسف « مهيلإ هتءاساو « مهيلع رمتسملا
 ٠ ةقيرط نسحأو « ةريرس هنم حلصأ ناكف « هدلو هماقم ماقو

  لوذخملا هفيفلو هدشح يف ةيكاطنأ نم يركنط جرخ ةنسلا هذه يفو 3
 مورلا كلم بحاص جرخأو « اهالاو امو سوسرط كلمف ةيماشلا روغثلا ىلإ
 « رانيد فالآ ةرشع اهيلع ررقو رزيش ىلإ جرخ مث « ةيكاطنأ ىلإ داعو « اهم
 داركألا ( ظ ه١ ) نصح ىلع لزنو « اهلمع ف ثاع نأ دعب هيلا لمحت ةعطاقم

 الزن دق ليجنص نباو نيودغب كلملا ناكو « ةقرع ىلإ هجونو هلهأ نم هملستف

 بحص نيلسوج راسو « ةيكاطنأ ىلإ يركنط داعف « ارحبو ارب توريب رغن ىلع

 ممب دجنتسيو « جنرفألا نم هيلع نيلزانلا ةنواعمل توريب رغث ىلإ ”2١ شاب اب لت
 : جربلا لمع يف جنرفألا عرشو « اهرلا ىلع نيلزانلا دودوم ريمألا ركسع ىلع

 «دسفأو قيجانملا ةراجحب رسك هب اوفحزو زجن نيحف « توريب روس ىلع هبصنو

 نم تقولا يف لصوو ؛ رخآ اجرب ليجنص نبا لمعو « هريغ لمع يف اوعرششق
 جنرفألا بكارم ىلع اورهظف « ةيبرح بكرم رشع ةعست رحبلا يف رصم لوطصا
 نم اهيف نم سوفت اهب تيوقف ٠ توريب ىلا ةريملاب اولخدو « اهضعب اوكلمو
 مكارم يف ةيونجلا نم هيف نسب دجتتسي ةيديوسلا ىلا كلا ذأو « ةيعرلا

 يف جنرفألا فحزف « ةلتاقملاب ةنحشُم آبكرم نوعبرأ توريب ىلإ :اهنم لصوف
 دجصنو 4 لاوش نم نيرشملاو يداعلا ةممجلا موب يف معرسأ اهي حبلا ربل

 ىدحا , ناعمس لبج ةقطنمل ايرادا عبات وهو « رجاي لت ».مساب نآلا فرعي )١(

 ٠ ١ بلح ةظفاحم قطانم

 ا



 قلخو « يرصملا لوطصالا مدقم لتقف « لاتقلا يف اودتشا نيجرب روسلا ىلع
 « اذه برح نم دشأ رخأتو مدقت ام نم جنرفألا رب ملو « نيملسملا نم ريثك

 راهن رخآ دلبلا ىلع جنرفألا مجهف « ةكلهلاب اونقيأو دلبلا يف سانلا لذخناو

 ةعامج يف هيف ناك يذلا يلاولا برهو ةبلغو ًارهق فيسلاب هوكلمف « مويلا اذه
 اومنغو « هعم ناك نمو لتثقف جنرفالا ىلإ لمحو 297[ كسمأ مث ] هباحصأ نم
 تيفصتساو رسأو « هيف ناك نم ىبسو دلبلا بهنو « لاملا نم هيحصتسا ناك ام

 «توريبل ةدحن سراف ةئامثالث رصم نم كلذ ٍبيقع لصوو « مهرئاخذو مهلاومأ

 اومزهناف « ددعلا ةريسي جنرفألا نم ةقرف مهيلع تجرخ ندرألاب اولصح نيحف
 ٠ ةعامج مهنم كلهف « لابجلا ىلإ مهنم

 رت ىلع لزنو « جنرفألا يف نيودغب كلملا لحر توريب رمأ ررقت املق
 مهباجاف « اهونيع ةدم هولهمتساف « هميلست مهنم سمتلي هلهأ لسارو « اديص

 لبق تناكو « ةعطاقم هيلإ لمحت رانيد فالآ ةتس مهيلع ررق نأ دعب ةلهملا ىلإ

 ء جحلل سدقملا تيب ىلا اهنع لحرو « رانيد يفلأ كلذ

 (و ه6 ) ةجنك "'دالب ىلع جركلا روهظ رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 ىلإ كلذب ربخلا ىمنتاو « اهيحاون يف داسفلاو ثيعلا اورثكأو « اهبراق امو

 رفاو اركسع مهيلإ ضهناف ؛ هاش كلم نب دمحم نيدلاو ايندلا ثايغن ناطلسلا
 3 مهيف كتملاب مهدعبأ ثيعلاو داسفلا نعو « مهدرشو مهب عقوأف « ددعلا

 « مهرش نم ةجنك دالب لهأ نمأف « مهلامعأ برخأو « مهدالب خودو مهدرطو

 ٠ آمناغ ارفاظ يناطلسلا ركسعلا داعو ؛ مهكالهإب ةبيهلا تماقو.

 ٠ طقس هب.ملأ صنلا نأ ثيح.قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام ديز )0(

 نم نيتلحرم ىلع ( ناللا ) نارآ دالب روهشم نم يهد« ايلعلا ةينئيمرآ ءاروو يه )2
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 هوفداص نم ىلع كرت رفاك نم موق روهظب رابخألا تدرو ةنسلا هذه ٍفو
 « اهيف اوثاعأو « لامعألا كلت اودسفأف نوحيج ىلإ اولصوو « لامعألا يف

 ناطلس « هاش كلم نب رّمجتنس ثراحلا يبأ مظعملا ناطلسلاب ربخلا لصتاو
 رثد ددع يف « ناسارخ' ركاسع يمدقم نم ًاريبك ًاريمأ مهيلإ ضهنأف « ناسارخ

 نيدماع 217[ اولبقأف ]اريثك آقلخ مهنم لتقو « مهرسكو مهب رفظف ؛ « كارنألا نم

 *ء نيلولفم نيرساخ

 ةباٌوذ هل قرشلا نم بكوك ءامسلا يف رهظ ةنسلا نم ةدعقلا يذ نماث ٍفو

 ٠ باغ مث « ةجحلا يذ رخآ ىلإ ماقأو « ةلبقلا ىلإ ةدتمم

 بحاص « يبطقلا نامكس ريمألا نيدلاو ايندلا ثايغ ناطاسلا بتاك اهيفو

 ريسمملاب امهرمأي لصوملا بحاص دودوم نيدلا فرشو « نيقرافايمو ةينيمرأ

 « ادشتحاو اعمجف © لصوملا دالب ةيامحو « جنرفألا داهج ىلإ ركاسملا يف

 « امهيلإ فارطألا ةالو لوصو لماكت نأ ىلإ ريمن ينب ةريزجب الزنو اضهنو
 نب يزاغ ليا نيدلا محن ريمألا اضيأ امهيلإ لسد . موتنا نم بثت قلخو

 هفاقلب موقي ال ددع يف نوملسملا عمتجاو « نامكرتلا نم ريثك قلخ ف قن

 « اهتقياضمو اهرلا دصقب داهجلا حاتتفا ىلع ءارآلا او فأل

 ٠ اهتعنمو اهتناصح مكحب اهحاتتفا هللا لهسُم نأ ىلإ

 اهب اوطاحأو « لاوش نم يناثلا رشعلا يف اهيلع اولزنو مهرسأب اولحرف

 اهب توقلا ناكو « اهيلإ ريسملاب جراخلاو لخادلا اوعنمو « قاطنلاك اهتاهج نم

 ءاهل رصحلا ةدم تلاطو « رعسلا اهب الغو « كالهلا ىلع اهب نم فرشأف « ”اليلف

 عمجلا يف اوعرش « لاحلا هذه ةروص جنرفألا فرع نيحو « اهيلع قيمضتلاو

 ىلع مهنيب ةملكلا تقفتاو « دادعتسالاو « اهنع بذلل بهأتلاو « داشتحالاو

 يزوجلا نبا طيس ءركذ ام رظنا ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضآ )١(

 ْ ٠ ه !8+٠ ةنس رابخأ ب نامرلا ةآرم يف

 دس امال“ ]ل



 بحاص ليجئص نياو ةيكاطنأ بحاص يركنط ( ظ ؟؟ ) عمتجاو « لاحلا هذه

 اودهاعتو « جنرفألا نم لامعألا ةالو ومدقمو نيودغب كلملاو « سلبارط
 لاوحألا ترقتسا املف « ثابللاو ةرباصملاو برحلا يف تابثلا ىلع اودقاعتو

 ٠ اهرلا ةيحان ىلإ مهرسأب اولحر ةنيبلا ىلع مهنيب
 ررقت اميف لاحلا ةروص فرعو « كبياتأ نيدلا ريهظب رابخألا تلصتاو

 جن رفالا نأ فرعو « ةيملس ىلع ميخو ركسعلا يف قشمد نم راسف « مهنيب

 امل مهنأو « اهيلاو صاوخلا سمش ريمألا اهيفو « ةينفر مهقيرط يف اودصق دق

 «ةيملسب ميخملا ىلا لصوو « ةعامج مهنم لتقو هليخ يف مهيلإ رهظ اهيلع اولزن
 تارفلا ىلع جنرفألا لوصحب ربخلا لصوو ؛ ماشلا نم ريثك قلخ هيلإ عمتجاو
 ةيحان ىلإ هجوتو لاحلا يف كباتأ لحرف « اهرلا ( دصق ) هعطق ىلع نيمزاع
 مهنأ « جنرفالا ربخ فرع نأ ىلإ كانه مولتو تارفلا عطقو « ربعج ةعلقو ةقرلا

 رئاس ف مهعئالطو ةيمالسالا ركاسعلا ايارس قرفتل روبعلا نع اومجحأ دق
 ٠ تارفلا ىلإ كلاسملاو تاهجلا

 ىلع مهنيب اميف ءارآلا تقفتا ؛ مهنم جفرفألا برق نوملسملا فرع الو
 نع اولحرو « تارفلا يقرش نم ءاضفلا يف مهئاقل نم اونكمتيل مهل جارفإلا

 ءركملاو ةعيدخلا ليبس ىلع نارح ضرأ اولزنو « اهنم ةجحلا يذ رخآ يف اهرلا
 نب يزاغ ليا نيدلا مجن ىلإ اهملسو « دودوم ريمألل تلصح دق نارح تناكو

 مهيلِإ لصيو « مهنم اوبرقي نأ ىلإ جنرفألا ءاقل نع نوملسملا فقوتو« قترأ
 اورعشتساو اوفاخف « هيلع قافتالاو رييدتلا اذهل جن رفألا نطفو « قشمد ركسع

 غلبو + تارفلا ءىطاش ىنإ باقعألا ىلع نيصكان اولفجأو « نالذخلاو كالهلا
 تارفلا عطق دقو ليخلا ناعرس مهكردأو مهرئإ يف اوضهنف « مهربخ نيملسملا
 ددعلا ىلع اوتآو « مهلاقثأو مهداوس نوملسملا ملغف 9 مهيمدقم نم مهضعب

 مئانغلا نم يدبألا تألتماو ؛ تارفلا يف اقيزمتو ًارسأو التق مهعابتأ نم رثدلا

 د الا



 قاحلل تارفلا عطق نم نوملسملا نكمتي ملو « باودلاو يبسلاو بالسألاو

 لك اهنم اوجرخأ دق !وناكو « اهيلإ دوعلاو « اهرلا رمأب مهل اغتشا مكحب مهب

 ركسعلا بحص ام اهيلإ اولمحوءاهظفحل نمرألا نمةعامج اوبترو«لاحلا فيعض

 اهبحاص ( و ة# ) سيورلا نيودغب جرخو « اهل ةيوقت تاوقألا نم لصاولا
 تارملا ىلع مالسإلا ركسع ماقأو « نيمزهنملا جنرفألا ةبحص هجوتو « اهنع

 نيدلا ريهظ فرعو « اهرلا ةلزانم ىلإ دوعلل آيلاط لحرو « مهئازإب ”الزان آمايأ
 « مهنم هتءامحل هلمع ىلإ ًائفكنم داعف « ةفصلا كلت ىلع مهدوع ربخ كناتأ

  لصوو « مهتتوعمل اهرلا ىلع نيلزانلا ىلإ هركسعم نم ًارفاو ًارطش ذكفت نأ دعب
 دالبلا تلخ نأ ىلا اهةرلا ىلا هركسع نم هضهنأ ناك نم ماقأو قشمد ىلإ

 ٠ 2 مهيلإ ناسحإلاو مهماركإ دعب مهتكامأ ىلإ دوعلا يف مهل ن ذأو مهنم

 «تالسارم دودوم نيددلا فرش ريمأألا نيبو «نيدلا ريهظ كيانآ نيب تددرتو 1

 « ةفلألا بابسأ ديكاتو « ةملكلا قافتاو « امهنيب ةدوملا ماكحتسا ىلإ تضفأ

 .ةريملا لصاوت لقو « اهتتاصحو اهعانتمال اهرلا ىلع مالسالا ركسع ماقملاطف
 نأ دعب اوقرفتف « اهنع دوعلا ىلإ ةجاحلا مهتعدف « اهدوجو مدعو « ميخملا ىلإ

 ش ء اهرلا رصحل نا”رح ىلع ميقن نم اوبتر:

 يبطقلا نامكس نم شاحيتسا قتر“أ نب يزاغ ليا نيدلا مجنل ثدحو 0
 نبا ىلع نامكس ضيبقف « نيدرام ىلإ نارح نم لفجاف « امهئيب ددجت رمأل

 ٠.ًاديقم هدلب ىلإ هعم هلمحو « كلب هيخأ

 سيورلا نيودغب اهيلإ داع اهرلا نع ةيمالسالا ركاسعلا قرفت دعبو
 رخف كلملا ناك دقو « اهفارطأ ىلع ةلصاوتم تاراغلاو « اهب لصحو « اهيحاص

 ؛ بلح لامعا ىلإ جرخ جنرفألا ةميزه فرع ال بلح بحاص ناوضر كؤلملا

 )١( يركسعلا عاطقالا دعاوقل اعضاخ ايمسوم ةيمالسالا ركاسعلا عمج ناك -



 هئم منغو « ةيكاطنأ لمع ىلع راغو ؛ اهنم هيلع جنرفألا بلغ ناك ام داعتساو

 كلذ بيقع جنرفألا لصوو « بلح ىلإ داع مهدوع ربخ فرع املو « ةرفاو ةمينغ

 ىلع لزنو يركنط داعو « ًاريثك ًاقلخ اورسأو اولتقو « بلح لمع يف اودسفأف

 ةرخآلا ىدامج فا كلذو, « اهل ةقباضملاو اهرصح لوط دعب اهكلمو ,230براثألا

 «ماقملا رثآ نم ماقأو « جورخلا دارأ نم اهنم جرخو « اهلهأ نمآو « ةنسلا نم

 ىلع « يركنط نيبو. ناوضر كولملا رخف كلملا نيب كلذ دعب ةعداوملا ترقتساو

 « ةعطاقم رانيد فلأ نيرشع ةنس لك يف بلح لام نم كلملا هيلإ لمحب نأ

 ٠ ةيضقلا هذه ىلع ترقتساو « ىرسألا كاكفو « ”البخ سؤرأ ةرشعو

 ةيحان ىلا سدقملا تيب ( ظ هم ) بحاص نيودغب كلملا لصو اهيفو

 هنيب ةلسارملا تددرتو « عاقبلا ةيحان يف داسفإلاو ثيعلا ىلع مزعو كبلعب 1

 نأ ىلع امهنيب ةعداوملا تررقت نأ ىلا « ىنعملا اذه يف كياتأ نيدلا ريهظ نيبو

 « نيحالملاو نيملسملل ناثلثلاو « جنرفألل عاقبلا لالغتسا نم ثلثلا نوكت

 «هلمع ىلإ ًادئاع لحرو « ةئسلا نم رفص يف حرشلا اذهب ةفصاوملا امهنيب تبتكو

 ٠ عاقبلاو ء كبلعب مئانغ نم هركسع يدبأو هدب ف لصح امب زاف دقو

 هعمو « رحبلا يف جنرفألا كولم ضعب لوصوب اهيف رابخألا تدروو
 « مالسإلا دالب يف وزغلاو جحلا دصقل لاجرلاب ةنوحشم آبكرم نوتسو فين
 دصق امهنيب ررقتو « هعم عمتجاو نيودغب هيلإ هجوتو « سدقملا تيب دصقف
 رخآلا عيبر رهش ثلاث يف اديص رغن ىلع الزن سدقملا تيب نم اداع املف « دالبلا

 ًاميقم يرصملا لوطصالا ناكو « ارحبو ارب هوقياضو ةئامسمخو عبرأ ةنس

 ءاهيلإ هب اوفحزو جربلا اولمعف « اديص داجنإ نم نكمتن, ملو « روص رغث ىلع
 ةراجحلا نم عنميل « ةيرطلا رقيلا دولجو طسبلاو مركلا بطحب سيلم وهو
 هتحت بكرت ركب ىلع هولقن ةروصلا هذه ىلع هومكحأ اذإ اوناكو « طفنلاو

 ط ٠ توريب : ٠1١98٠
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 هيفو هب اوفحز ؛ روسلا نم برقو برحلا موي ناك اذإف « ةقرفتم مايأ ةدع يف

 ء برحلا ةلآو « رانلا يفطل لخلاو ءاملا

 لثم نم اوقفشآو « مهسوفن تفعض « رمألا اذه اديصب نم نياع املف

 نيودغب نم اوبلطو « اهخويش نم ةعامجو اهيضاق امهيلإ جرخأفا « توريب ةبون
 «لاومألاو سوفنلا ىلع مهعم ةيركسعلاو مهنمأو « كلذ ىلا مهباجأف « نامألا
 هنم اوقثوتو كلذ ىلع هوفلحتساو « قشمد ىلإ اهنم جورخلا دارأ نم قالطإو

 «دلبلا لهأ نم ريثك قلخو « ةيركسعلاو دانجألا عيمجو مامزلاو يلاولا جرخو

 «ةئامسمخو عيرأ ةنسل ١2'[ىلوألا] ىدامج نم نيقب رشعل قشمد ىلا اوهجوتو
 نيظفاحلاو اهب لاوحألا نيودغب بتروءًاموي نيعبرأو ةعبس راصحلا ةدم تناكو

 ىلع ررقف « اديص ىلا ةريسب ةدم دعب داع مث « سدقملا تيب ىلإ داعو « اهل

 رداصو « مهلاوحأ قرغتساو مهرقفأف « رانيد فلأ نيرشعو ًافين اهب ماقأ نم

 ٠ مهنم هبنت هل نأ ملع نم

 ةئامسمخو عبرأ ةنس

 نيرفاسملا راجتلا نم ةعامج نأب رابخألا تدرو ةنسلا هذه يف (و ه4 )

 اورجض دق اوناك « ةمج لاومأو عئءاضبب رصمو طايمدو'"”سينت نم تجرخ
 ىلع مهسوفن اولمحو « رحبلا يف لوطصالا ريسم رذعتو « ماقملا لوط اوتلمو
 يف لصحو مهتذخأف « جنرفألا بكارم مهتفداصف « رحبلا يف اوعلقأو « رطخلا
 » مهوبقاعو مهورسأو « رانيد فلأ ةئام ىلع ديزي ام لاملاو ةعتمألا نم مهيدي أ

 ٠ اهريغو قشمد يف رئاخذلا نم مهل يقب امب مهسمتأ اورتشاو

 )١( نيثألا نبال لماكلا نم نيترصاحلا نيب امقيضأ : 750/4 ٠

  6نادلبلا مدقت يف : ١١9 21١١4 : » ةريحي طسو يف رصم يف ةريزج سينتو

 طسوتملا « .نحبلا ءام نم ةبيرق سينت ةريحبي فرعت ٠
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 ناكو « اهيلع راغو « نالقسع دصق « اديص نم داع امل هنإف نيودغب امأو

 ىلع امهنيب لاحلا ترقتساف « نيودغب لسارب ةفالخلا سمشت فورعملا اهيلاو

 ةفالخلا سمش ناكو « نالقسع نع ةيذألا فكيو هنع لحريو « هيلإ هلمحي لام
 ( ةلياسلا ناميإو ةملاسملاو ةعداوملا ىلإ لامو « ةبراحملا نم ةراجتلا' ف بغرأ

 ءروهش ةئثالثو ةنس ةدم يف هيلإ لمحت رانيد فالآ ةعبس روص لهأ ىلع ررقو
 ؛لاحلا هذه ركتاف « لاوش يف رصم بحاص لضفألا ىلا كلذب ربخلا ىهتتاو
 ىلإ ًافيثك ًاركسع زهجو « هتصاخ نم دحأل اهدبي ملو « هسفن يف اهرسأو

 فرعو نالقسع نم برق املف « ةفالخلا سمش ناكم نوكي لاو عم نالقسع

 جرخأو «هيلع نايصعلاب رهاجو «لضفألا ىلع فالخلا رهظأ كاذ ةفالخلا سمش

 نم هملعب, ال لضفألا نم هيلع مهرييدت نم هفوخل ةيركسعلا نم هدنع ناك نم

 ةاقاصملا هنم سمتلي نيودغبل هتلسارمو « هنم اهمقتو « هيلع اهركن أىتلا رومألا

 نالقسع هيلإ ملس ؛ بطخ هيزحو « ”رمأ همهد نإو « لالغلاو لاجرلاب ةنوعملاو
 « رمألا اذه مامن نم قفشأ كلذ لضفألا فرع املف « اهنع ضوعلا هنم بلطف

 « هيلع رصمب هعاطقإ رقأو نالقسع هعطقأو هطلاغو « هسفن بيطي امب هبتاكف

 فاخو « ثاثأو ةراجتو ليخ نم رصم رايد يف هلام نم ءيشل ضارتعالا لازأو

 «نالقسع يف مهتبنآف نمرالا نم ةعامج ىعدتساف « دليلا لهأ نم ةفالخلا سمش

 «دليلا لهآ هرمأ ركن افءةئامسمخو عبرأ ةنس رخآ ىلإ لاحلا هذه ىلع لزي ملو

 هوعبتف هراد ىلإ مزهناو « هوحرجف بكار وهو ةماتك نم موق هيلع بثوو

 دوهشلا ( ظ 84 ) رود ضعب اوفطختو « هلامو هراد اويهنو « هيلع اوزهجأو

 نم هرمأ عاطأف « دلبلا ىلإ ردابف ةرايسلا بحاص ىلإ ربخلا ىهنتاو « ةماعلاو

 عضوم نسحف « هلاح ةيلج اوهنأو « رصم. ىلإ لضفألا ىلإ هسأر اوذفنأو « هب

 ةيلاطمب مدقت مث « ىرشبلا هذهب نيدراولا ىلا نسحأو « هعقومو هنم كلذ

 هدلبلا لهأ لامو « هلام نم هيلع اولوتساو « هراد نم هوبهن امب نيلتاقلا موقلا
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 اولصو الو « رصم ىلإ مهلمحو « دلبلا لهأ نم ةعامج ضبقو « مهلاقتعاو

 ٠ اهيف اولقتعا

 دوسأ باحس علطو , ءادوس حير اهلامعأو رصمب تبيه ةنسلا هذه فو

 يفست حيرلاو « هدب دحأ رصبي مل ىتح « ايندلا هنم تملظأو سافنألاب ذخأ

 لوهل راوبلاب اونقيأو « ةايحلا نم اوسنب ىتح « مههوجوو سانلا لقم يف لمرلا
 « ةرفصلا ىلإ داع « داوسلا كلذ ىلجت املو: © مهب لزن امم فوخلاو « هوئياع ام

 كلت لهأ نظو « بكاوكلا سانلل ترهظو « ةرفصلا تلجنا مث « اهلاحب حيرلاو

 ىلإ مهتاوسأو مهلزانم نم سانلا جرخو « تماق دق ةمايقلا نأب لامعألا

 نيملاس مهلزانم ىلإ سانلا داعو ؛ باحسلا علقأو « حبرلا تدكرو « ءارحصلا
 ٠ برغملا ةالص ىلا رصعلا ةالص ذنم ةدشلا هذه ةدم تناكو « ىذألا نم

 ىلإ ناذمه نم هاش كلم نب دمحم نيدلا ثايغ ناطلسلا لصو اهيفو
 ءاهن إب. ماشلا نم هيلإ لسرلاو بتكلا تدروو « اهنم ىلوألا ىدامج ف« دادغي

 براثألاو اديص ةبونو 6 تارفلا نع مهدوع دعب جنرفالا نم ىرج امو « لاحلا
 + بلح لامعأو

 نم نييمشاهلا فارشألا نم لجر رضح نابعش نم ةعمج لوأ ناك الو
 هدادغبب ناطلسلا عماج ىلإ ءاهقفلاو راجتلاو ةيفوصلا نم ةعامجو « بلح لهأ
 قحل امل اوكيو اوحاصو « هورسكو « ربنملا نع بيطخلا اولزنأو اوثاغتساف

 سانلا اوعنمو « لافطألاو ءاسنلا يبسو لاجرلا لتقو « جنرفألا نم مالسالا

 ذاقتإ نم مهنكسي امي ناطلسلا نع مهنودعي نومدقملاو مدخلاو «ةالصلا نم

 ةيناثلا ةعمجلا يفإ اودواعو « رافكلاو جنرفألا نم مالسالل راصتتالاو « ركاسعلا

 جيجضلاو ءاكيلا ةرثك نم كلذ لثم اولعقو « ةفيلخلا عماج ىلإ ريصملا

 ء بيحتلاو ةثاغتسإلاو

 مدن ات سس



 ةفيلخلا ةجوزو « ناطلسلا تخأ « ةديسلا نوتاخلا كلذ بيقع تلصوو

 2 تالآلاو لاومألاو رهاوجلاو لمجتلا نم اهعمو « ناهفصأ نم دادغب ىلإ

 « ةرخافلا سالملا عاونأو (و هه ) ثاثألاو ٍباودلاو بكارملا فانصأو

 ةدع الو « رصحيف رزح هكردي ال ام « يشاوحلاو يراوجلاو ناملغلاو مدخلاو

 رورسلاو لاحلا نم ًايفاص ناك ام ردكتف « ةثاغتسالا هذه تقفتاو « ركذيف

 بلط ىلع مزعو + ىرج ام نينموملا ريمأ هللاب رهظتسملا ةفيلخلا ركفأو « اهمدقمب
 رذعو « كلذ نم ناطلسلا هعئمف « هوركملا هب عق ويل بيبسلاو لصألا ناك نم

 بهأتلاو « مهلامعأ ىلإ دوعلاب نيمدقملاو ءارمألا ىلإ زعوأو « هولعف اميف سانلا

 ٠ رافكلا هللا ءادعأ داهج ىلا ريسملل

 فحتو ايادهب مورلا كلمتم لوسر لصو « اهنم ةرخآلا ىدامج فو
 عامتجالاو مهب عاقبالاو « جنرفألا دصق ىلع ثعبلا اهنومضم « تالسارمو

 ”دجحلا لامعتساو ؛ مهرمأ يف يخارتلا كرتو « لامعألا هذه نم مهدرط ىلع

 هنإ لوقيو « مهرش لاحفتساو مهبطخ لاضعإ لبق مهب كنتلا ىف داهتجالاو

 ثيحب « اهيف اوعمط ناف « مهبراحو ؛ نيملسملا دالب ىلا روبعلا نم مهعنم دق
 قالطإو مهتارادمىلإ جاتحا ةيمالسالا دالبلا ىلا مهدادماو مهركاسع لصاونت

 , كلذ ىلإ ةدئاقلا تارورضلل « مهضارغأو مهدصاقم ىلع مهتدعاسمو مهروبع

 رايدلا هذه نم مهعلقو ؛ مهبرح ىلع عامتجإلا ىلع ضيرحتلاو ثحلا يف غلابيو
 ٠ مهيلع قافتالاب

 ةرقتسملا ةندهلا سدقملا تيب بحاص نيودغب كلملا ضقت ةئسلا هذه ٍفو

 لوصولا هنم سمتلي سلبارط بحاص ليجنص نبا ىلإ بتكو « هنيبو كباتأ نيب
 ةيحان ىلإ لحرو ؛ دشحو عمجو « ةيربط يف هعم عمتجيل « هركسع يف هيلإ
 ءامابأ هب ماقأ ضرم. هقيرط يف هل ثدحف « هسفن يف ناك رمآ ريرقتل سدقملا تيب

 لك حرطا دقو.« ناروح نم ةينثبلا ةيحان هدشح يف دصقو « قافأو هتم لبأ مث
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 ريهظ ضهنف « مهتهج نم هب لفحب “رمأ مهنم هنيع ف قبب ملو « ماشلا يف نم
 سأرب فورعملا لزنملا يف لزنو : هركسع يف هدصق هتفرعم دنع كبياتأ نيدلا

 قرفف«27نيمنصلا ىلا هرثإإ ف جن رفألا ضهنو «ةاجللا ىلإ هنع لحر مث «21)ءاملا

 عتمت "اليخ كلاسملاو رياعملا يف ثبو « تاهج ةدع نم مهيلع ركسعلا كياتأ

 ةملاسملا مكح ف لوخدلا ىلا مهتأجحلأ ةقياضم مهقباضو « مهيلإ ةريملا لمح نم

 امهنيب لاحلا ترقتسا نأ ىلإ ( ل هه ) كلذ يث تالسارلا تددرتو « ةعداولاو

 ةنيايحلاو داوسلاو فوع ليج عافترا نم فصنلا نيودغبل نوكي نأ ىلع

 لآ نم برعلا يديأ يف هيلي يتلا لابعألا هذه نمو « هدي ف ام ىلإ اشم
 رخآأ يف هلمع ىلا ًآئفكتم امهنم لك لحرو « طرشلا اذه امهنيب بتكو « حارج
 .٠ اهنم ةححلا يذ

 ركاسعلاض اهن إ ىلع نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا عم ررقت رمألا ناك دقو

 بهأتلاب ءارمألا ىلا مدفقتلاو « دادغبب اهحرش مدقملا ةثاعتسالا كلت بيقع

 ىلا مهنم ضهن نم لوأ ناكو « كلذل اوبهأتف « دامهجلا ىلا ريسملل

 . ©« لصوملا بحاص « دودوم نيدلا فرش رالسهفسالا ريمألا جنرفألا لامعأ

 نامألاو فيسلاب كانه نوصح ةدعو ؟؟)دارق لت حتتفاف 7ناتخبش ىلإ هركسع

 يسلاوح قشمد نع دعبتو  اعردب قشمد لمت علا ةيلودلا قيرطلا ىلع )3

 ٠ اليم /١/

 ركذ نم عقوملا اذهل دجأ ملو /ناتجتس /زوردمأ هطبض دقو , ناتجنس لصألا يف لا

 :لاق ثيح « ناتخبش » ١ا/ ريثألا نبال رهابلا ف تدجوو. ةيقارغجلا رداصملا يف

 هقيرط يف حتفف « ماشلاب ةانغلا ىلا راس ًادودوم ريمألا نأ اهنم ينغلب امف »

 دالب يف يه توقاي نم جتنتسي امك ناتخبشو « جنرفلل ناك ناتخبش نم ًاعالق
 - ١828/1 : بيلحل ١ ةديز .رظنا ٠ ةعيبر» رايد يف نمرألا

 : نادلبلا مجعم يقف انتيثآ ام هياوص فيحصت وهو « دارم لت » : لصألا يف (5)

 ٠ ناتغبش يحاون نم نمرألا دالي يف روهشم نصح : دارق لت

 د اللا



 ريمألا هال كلذكو « عمجلا فيثك' ركسع يف 2)ليدمحأ ريمألا هيلإ لصوو
 ضرأ يف اوعمتجاف ٠ ركب رابدو ةينمرأ دالب نم يبطقلا نامكس نيدلا بطق

 يركنط لوزن مهملعي رزيش بحاص ذقنم نب يلع نب ناطلس مهيلإ بتك و هنارح
 «رزيش ةلباقم ف رشعم نبا لت ءانب ف هعورشو « رزيش ضرأ ةيكاطنأ بحاص

 نيحف « هتهج ىلإ لوصولا .ىلع مهثعبيو مهخرصتسيو « هيلإ لالغلا لمحو
 ةنس مرحملا نم فصنلا يف تارفلا اوعطقو « ماشلا ىلإ اولحر كاذ اوفرع

 اوماقأو « مرحملا نم رشع عساتلا يف رشاب لت ىلع اولزنو ©« ةئامسمخو سمخ

 رمأ دق ناكو « ناذمه بحاص قسرب نب قسرب ريمألا لوصو نيرظتنم هيلع
 نم ضرم هبو « هركسع ضعب يف مهيلإ لصوف « مهيلع مدقتلاب ناطلسلا نم
 لتاقو « ةفلتخم امهنيب ءارآلاو « ضيرم اضبأ ىبطقلا نامكسو « سرقنلا ةلع
 ىلإ رشاب لت بحاص نيلسوج ذفناف « هوبقنو نصحلا اذه ةقوسلاو ةعوطملا
 ليملاو « هعم نوكلا هل لذبيو « ةيدهو لامب هفطالب يدركلا ليدمحأ ريمألا

 «هيلإ لزنيو نصحلا نع ليحرلا هلأسو ؛ ليدمحأ عم ركسعلا رثكآ ناكو « هيلإ
 «يبطقلا نامكس ضرم دتشاو « ءارمألا يقاب نم ةيهارك ىلع « كلذ ىلإ هباجأف
 ناكو « نامكس دالب هعطقي ناطلسلا نأ ف هنم اعمط دوعلا ىلع ليدمحأ مزعو
 ءاهيلع اولزنو « بلح ىلإ رشاب لت نع اوداعف « رهصو ةلصو امهنيب دقع دق
 جورخ اوعقوتو « داسفلا يف جنرفألا لعف نم حبقأ اولعفو اهلامعأ ف !وثاعو

 امهذفت ةمدخ وأ « مهيلإ بلح بحاص ناوضر كولملا رخف كلملا ( و 55)
 ىلا اهلهأ نثاهر ذخأو « بلح باوبأ قلغأو « مهنم دحأ ىلا تفتلي ملف « مهل

 عنمو ؛ راوسألا ظفحل نيعئاطلاو ةينطابلا ثادحأو دنحلا بترو « ةعلقلا

 نم هب نورفظي نم ذخأ يف ةيمارحلا قلطأو « روسلا ىلإ دوعصلا نم نييبلحلا
 هب 7 ركسعلا فارطأ

 ٠ 760غ
 . ميدعلا نبال بلطلا ةيفب يف ناوضر ةمجرت يف هراثآو اذه ىبخ ليصافت رظنأ ف

 ٠ 745 1417 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلا لخدم

 ب ماله دل



 تارغلا مهروبعو ؛ءارمألا ءالؤه عامتجا دنع كباتآ نيدلا ريهظ ناك دقو

 .لصوو « هيلإ هيلع هنودمتعي اميف ريبدتلا درو « مهيلإ لوصولاب هوبتاك دق
 نأ يأرلا بئاصو « ةروصلا تضتقاف « لاحلا هذه لثمب ناطلسلا باتك' هيلإ

 ةيامح ىلع سوفنلا ةبوقتو « داهجلا ىلع داضتعالل مهوحن ركسعلا يف ضهني

 ةامحو صمح لاجر نم هنكمأ نم عمجو « داحلإلاو كرشلا لهأ نم دالبلا هذه

 هوقلتف « بلح رهاظ ىلع مهلصوو مهيلإ راسو « ةيماشلا لقاعملا رئاسو ةينفرو

 « روهظلا تدتشاو « سوفنلا هلوصوب تبوقو « مارتحإلا يف ديزملاو ماركإلاب

 ةميزع مهنم رب ملف « مهنع عاشو مهنم رهظ « ًارورس مهدنع هلوصحب اورسو

 ء دالب ةيامح الو « داهج يف ةقداص

 داعو مهنع لصفف هنم يفشاو « هب دتشا ضرملا نإف يبطقلا نامكس امأو

 امأو ؛ ©”تارفلا هلوصو لبق هقيرط يف هتافوب ربخلا دروو « ١2)هدلب ىلإ

 )١( انتيثآ ام هياوص فيحصت وهو « هدلو » لصألا يف ٠

 ثدحتو « طالخأ كلتمي كلذ لبق ناكو « نيقرافايم بحاص وه يبطقلا نامكس )2

 ةلمح يف هتكراشم مث نيقرافايل هملست نع 8/!7  !ا/5 : هخيرات يف يقرافلا
 يف تعقو اهثداوح نأل ةصاخ ةيمهأ اهل يقرافلا ةياورو 2. هتافو ىتح دودوم

 ىلوألا ىدامج نم نيرشعلا سيمخلا يفو » : يقرافلا لوقي « اهخرؤم وه ةقطنم

 نيقرافايم ىلا طالخأ بحاص نامكس ريمألا لزن ةثامسمخو نيتنثا ةنس

 ةوتش تناكو اهقياضو اهرصاحو «. ةنسلا نم لوألا نيرشت ناكو «, اهرصاحو

 كلذ دعب شات سخ كباتأ هيلإ اهملس مث « رهشأ ةعبس اهرصاحي يقبو 2 ةبعص
 لازأو «2 نيقرافايمب. ماقأو ٠٠ نيقرافايم لخدو ء ةثامسمخو نيتنثا ةنس لاوش يق

 هددج ناك امو « برعضلا راد طقسأو طاسقألاو راشعألاو نّوملاو فلكلا مهنع

 قلطأو « ةريثك ءايشأ سانلا نع طحو 2 موسرلا نم هوذختاو كياتآو بستحملا

 لازأو « جارخلا نم مهنع ففخو , مهكالمأ ىلع سانلا ىرجأو ؛ روسلل رشحلا

 دلبلا ملسو يلغزغ هكولمم ًايلاو رصقلا يف لزنو « ملظلا بابسأ عيمج مهتع
 ٠ ريخ لك ىلع هعم سانلا يقبو « حوتفلا وبأ ةلودلا ريثأ اجاوخ ىلا
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 ليدمحأ امآ « لوق الو لعف نم نكمتي الو ةفحملا يف لمحي ناك هنإف قسرب

 اهرلا دصقو « نيقرافايم ىلا نامكس ريمألا لزن ةئامسمخو عبرأا ةنس يفو

 ىلا لمحو . نيقرافايم ىلا هتوبات لصوو . كانه تامف ةميظع صاسع هعمو

 نيبمألا ةجوز نوتاخ تلصو ةئامسمخو تس ةئس يفو +٠٠ اهي نفدو طالخأ

 , ةيالولا نع يلغزغ لزعو « نيقرافايم ىلا ميهاربإ ريمألا هدلوو ٠ نامكس
 روصنم ويأ هوخآ نيقرافايم ىلوو ٠ ةرازولا يليوحلا دعس وبأ ديدسلا يلوو

 نب ميهاربأ ريمألا لتق ةئامسمخو عيس ةنس يفو ,٠٠٠ ايلوتم صشقتساو 2 نيعملا

 نيقرافايمب نايصعلا نيعملا هوخآ رهظأو,درجزانم ةيالو يف ديدسلا ريزولا نامكس

 اجارق لصو ةئامسمخو نامث ةنس رخآ يفو نا دلبلا يف ًامكحتم ةدم يقبو

 يقبو « يباورلا ىلع لزنو . نيقرافايم باب. ىلا دمحم ناطلسلا كولمم يقاسلا

 نم هقحلي نم رظتني وهو رباع هنأ الإ رهظي ال وهو دلبلا يلوتم نيعملاو ء ةدم

 « ةفايضلاو ةماقإلا نيعملا هل جرخأو . هملكي الو نيعملا لساري الو « هباحصأ

 هتداعك موي تاذ ىبعف « دليلا باي ىلع ربعيو « ديصلا ىلا بكري موي لك ناكو

 هديب ناك فيسب عطقو 2 بابلا ىلع مجهو ٠ شوحلا بابب. ةنيدملا باب ىلع

 ريمألا هيف حاصو « هفيس بذجف ةيناسارخلا ضعب هيلإ بثوف لخدو « ةلسلسلا
 . هيدي نيب ىلا بثوق « بابلا لخاد فقوف ةعامج هعمو « دلبلا لخاد ىلا لخدف
 باب قلغو ٠ ةحيصلا تعقوو , رصقلا باب .ىلا هيدي نيب ىشمو + دادح لجر
 زرع لخدو « ريصقلا باب نيعملا حتفف ء ةعاس اوقبو « سانلا عمتجاو « ريصقلا

 راد ىلا نيعملا لزنو ةئامسمخو نامث ةنس رخآ يف نيقرافايم ىلا اجارق نيدلا

 تناكو ء هتجوزو هلقثو هلحرو هباحصأ لخدو « دليلا اجارق كلمو « ةيمجعلا

 «ةريغص نوتاخ ةمطاف ىمست ناطلسلا ةنبا اهعم ناكو , دمحم ناطلسلل ةيراج

 ترضح دقلو ةثامسمخو نيثالثو عبرأ ةنس يف ىفتقملا ةفيلخلا اهجوزت يتلا يهو

 65٠ ٠٠ دادقبي ةئثامسمخو نيثالثو عبرأ ةنس يف ةفالغلا راد ىلا هيلإ تلخد ال

 ٠٠* هيلإ رومألا درو هيلع علخو « نيعملا رزوتساو « مايأ ةثالث اجارق يقبو
 زاريشو سراف ةيالو هاطعأو هيلإ ىضمق « هاعدتساو هبلط ذفن ناطلسلا نا مث

 يف نيقرافايم لخدف يكيبز'رلا همسا آيلاو ناطلسلا ذفنق ٠ هريزو هعم نيعملاو
 اوذخأو اهدليو نيقرافايم ىلع يديالا تلواطت هتيالو فو ةئامسمخو عست ةئنس

 شات رمح كباتأ ةيالو يف هنم لخأ دق ناكو : هشكأ برخو بناج لك نم هنم

 عطاق نم انيك نصحل ةزح دلب قترأ نب نامكس ريمألا هنم ذخأف ةريثك عضاوم

 ذخأو 2 ةعيض ةئام رادقم نزرأ طش ىلا بعشلا باب ىلا امديتاس طش
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 ناطلسلا نم اهعاطتقا ف هعمطو نامكس دالب ببسي دوعلا ىلع يوق همزع نإف

 ةرعم اولزنو رفص رخآ ف اولحرف « ماشلا ىلإ كباتآ نيدلا ريهظ مهرجتساف
 «مهافك ام اهلمع نم ركسعلا راتماو « لوألا جاهنملا كلذ ىلع اوماقأف « نامعنلا

 ةئين ءوس نم نيدلا ريهظل رهظو « تاوقألاو تافولعلا نم ةلمج نع اورصقو
 كللملا نأ هل ركذو « مهنبي ماقملا نم هبلق ركفتو « مهنم هشحوأ ام هيف نيمدقملا

 قفتاف « هب عاقبالاو « هيلع لمعلا يف ءارمألا ضعب لسار ناوضر كولملا رخف
 ىلإ لمحو « امهنيب ةدهاعملاو ةافاصملا تدكأتو « دودوم نيدلا فرش ريمألا عم

 «قبسلا ةيبرعلا نصحتلاو « فحتلاو مهل ابادهلا نم هبحص ناك ام ءارمألا ةيقب
 ركسشلاو فارطتسالاو هل راثكتسالاب هنم كلذ ليوقو (ظو) ةيرصملا قالعألاو

 مهضرحبي كياتأ لعجو « ةدوملا ىلع تبثو «هلذب امب دودوم هل ىفوو « فارتعالاو

 ءاهلمعو قشمد نم ريملا نم هيلإ نوجاتحي ام لمح مهدعيو « سلبارط دصق ىلع
 داعو « بس يدبإأ اوقرفتو اولعفي ملف « هدالب يف مهلزنأ ءاتشلا مهكردأ نإو

 مهنم فلختو « يبطقلا نامكس ركسع اوعبتو « ليدمحأو قسرثب نب قسرُت
 ٠ يصاعلا ىلع الزنو ةرعملا نع الحرف « كباتأ عم دودوم ريمألا

 روصلا لبج ىلا ةلجد عطاق نم ةلضانحلا دلب يزانليا نيدلا مجن نيدرامل

 رادقم دمآ بحاص ميهاربا ةلودلا رغف ريمألا ذخأو «, ةعيض نينامث رادقم

 رسجلا سآر يناح بحاص خوراش ريمألا ذخأ و ءوحلا رهن يقرش نم ةعيض. نيثالث
 ( نيدلا ماظن ريمالا نيا وهو ) ناورم نبا بحاص دمحأ ريمألا ذخآو « ىلعألا

 هلوح امو زوجلا باغ نم ةيرق نيثالث رادقم ةنسانسلا تذخأو م خاتهلا غلب

 ةيرق نيرشعو آسمخ نزرأ بحاص ةلودلا ماسح ثذخأآو . ةلسلسلا سأر لخاد

 « لودلا ريقتو ةالولا فالتخال كلذ ناكو . نيرهنلا نيب نم

 يكيبزرلا ىلا ناطلسلا ذفن ةئامسمخو ةرشع يتنثا ةنس يف نأ ًاضيآ لاقو

 .هيلإ اهملسو ريضحف , يزاغليا نيدلا مجن ىلا نيقرافايم ملسي نأ هرمأي الوسر

 ناك املف « مايآ ةثالث ماقأو.. يباورلا ىلع لزنو يكيبزرلا جرخو اهكلمو

 دق ىمألا دجوف 2 ملسي ال نأ هرمأي ناطلسلا نم لوسر هلصو عبارلا مويلا

 ىلا ناسحإلاو فاصنإلاو لدعلا رهظأو . نيقرافايمي نيدلا مجن ىقتساو « تاف

 ٠ سانلا

 دم 549



 ةيمافأ اولزنو « اوعمتجا مهقرفتو « ركاسعلا ليحر جنرفألا فرع الو

 | «فلخلاو ةرفانملاو نثيابتلا دعب « ليجنص نباو « يركنطو « نيودغب : مهرسأ

 « مهدصقل اوراسو « هلهأو مالسالا ىلع ةقفتم ةملكو ةدحاو ادب اوراصو

 دودومو كباتأ عم عمتجاو « هتعامجو هسفنب رزيش نم ذقنم نب ناطلس جرخف

 «يصاعلا اوعطقو اولحرف « جنرفألا رمأ امهيلع نوهو ؛ داهجلا ىلع امهض“كرحو

 ركسع لزنو « رزيش قوس يف ركسعلا قوس راصو « رزيش يلبق يف اولزنو

 « ةريملاب ةلصاوملاو ةمدخلا يف هتعامجو ذقنم نبا غلابو « رزيش لوح دودوم

 هسفنب امهتمدخ رشابو « رزيش نصح ىلإ امهصاوخو دودومو كياتأ دعصأو

 « رييدت نسحأ ركسعلا رمأ ربدو رشعم نبا لت يلامش جنرفألا لزنو « هترسأو

 نم عتمتو « مهيلع لوجتو « مهلوح فوطت مهتاهج عيمج نم ليخلا تب

 يصاعلا نع مهوداذو ءاملا 227نع مهوالحو مهيلع اوقيضو « مهيلإ لوصولا

 صخش جنرفألا نم هنم وندي امف « هيلبق نم هبناوجو هطوطش ىلع ةامرلا ةرثكل
 نيملسملا ليخ تناكو « مهيلع مهرمأ لهسو مهيف كارتألا عمطو « لتق دقو الإ

 برحلل اولزنف مهيلإ كارتألا فحزو « رثكأ مهلجار نأ الإ جنرفألا ليخ لثم

 «مهركسع نمآيناج اويهنو مهيبرغ نم مهيلع كارتألا تمجهف«هيلع اوناك لت نع
 يذلا مهناكم ىلإ اوداعف « مهلوح اولاجو « مهلاقثأو مهمايخ نم ةدع اوكلمو

 نم جنرفألا فوخ دتشاو « لوألا عيبر رهش يف كلذو « هنم اوعجرو « هب اوناك
 داعو « صخش مهيلإ لصي الو « مهنم دحأ رهظي ال مايأ ةثالث اوماقأو « كارنألا

 اولزني ملو ةيمافأ ىلإ جنرفألا لحرف « رزيش عماج يف ةعمجلا ةالصل نوملسملا
 اوفطختو « مهليحر ( و 507 ) ةفرعم دنع نوملسملا مهعبتو « اهودعت لب « اهيف

 ىلإ اولحوو + يش ىلإ اوداو + ضرألا ىلع الاس هب اورق نمو « مها

 ٠ لاحلا هذه ىلع جنرفألا دوعب سانلا رشبتساو « ةامح

 )١( مهوقنو مهودص يأ ٠ ىيثألا نبال يثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا ٠
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 ةفامسمخو سمخ ةنس

 ٠ دودوم ريمألا نيبو « كباتأ نيدلا ريهظ نيب ةدوملا تمكحتسا [ اهيف]و

 دصقو « جنرفألا نم هعمج هنكمأ نم كلملا نيودغب عمج ةنسلا هذه ٍفو

 قشمدب كياتأ نيدلا ريهظ ةلسارمب دلبلا لهأو هيلاو كلملا زع ردابف ء روص رغث
 ةردابملا هنولآسيو « هيلإ دلبلا ميلست نولذبيو « هنودجنتسيو هب نوخرصتسي
 « مهتيوقتو مهتنوعمل ةعرس مهيلا لصت كارتألا نم ةرفاو ةدع ذافتاب ليجعتلاو

 نم مهسأيل « جنرفألا ىلإ هميلست ىلا ةرورضلا مهتداق مهنع ةنوعملا ترخآت نإو

 كارنألا نم ةرفاو ةعامج ذافن اب كباتأ ردايف « رصم رمأ بحاص لضفألا ةرصن

 تتأو « مهيلإ تلصوف « الاطبأ ةامر آتاسرف نيتئاملا ىلع ديزت ةلماكلا ددعلاب
 نم ةلاجر عم كلذ يف اوبغر ةلماع لبجو روص نم ةريثك ةلاجر روص لهأ
 «ىرخأ ةدع هذافنإ يف كباتأ عرشو « مهدنع اولصحو « مهيلإ اولصو « قشمد

 نميف اهيلع لوزنلا رداب « روص لهأو كباتأ نيب ررقت ام نيودغب فرع نيحف
 سمخ ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعو سماخلا مويلا يف هدشحو هعمج

 فحزو ( اهيلع ةماقإلا تويب ىنبو « لخنلاو رجشلا عطقب مدقتو « ةئامسمخو

 لمأ نإ ليقو « ًاضرغ اهنم لي مل ًارساخ دوعيو « تاعفد ةدع اهلتاقف « اهيلإ

 ٠ مهس فلآ نيرشعب دحاو موي يف اهتلتاقم مايأ ضعب يف اوقشر روص
 ساينابب ميخو « روص ىلع مهلوزن فرع نيح قشمد نم نيدلا ريهظ جرخو

 لفقلاو بهنلا .مهل قلطأو « جن :رفاآلا لامعأ ف ةيمارحلا ةلاجرو هايارس ثبو

 ةيناثلا ةدعلا لخدتف « اهنع مهليحرتو مهجاعزإل آبلط قرحلاو بارخإلاو بلسلاو
 يذلا ©27)سيبحلا ىلا نيدلا ريهظ ضهنو « لوخدلا نم نكمتي ملف « روص ىلإ

 يفو « شييحلا »  ه مه ةنس رابخأ س نامزلا ةآرم يفو « لصألا يف اذنك )١(

 انصح جنرفلا ذخأ / ه 2١7 / ةنس رابخأ يف ء 784/4 : ييبثألا نبال لماكلا
 مهيلا هملس « كدلج نصحب فرعيو . سبحلاب فرعي » نيكتفط لامعأ نم

 , اعرد برق نصحلا اذه دوجو ديفي اذهو « تاعرذأ اودصقو . هي ظفحتسملا

 هوعدي ةعلقلاب هيشأ وهو 2 اعرد نم ميدقلا مسقلا ىلا ةراشالا انه ديفمو

 + نصحلا يأ ©« كركلا » كانه ناكسلا
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 ءارهق فيسلاب هكلمو « هيلع لاتقلا دشف « ماري ال عينم نصح وهو داوسلا يف

 ىلا امهب فحزلل بشخ يجرب لمع يف جنرفالا عرشو « ًارسق هيف ناك نم لتقو
 (ظدل/) جرخب, ثيحب مهلعشيل تاعفاد ةدع مهيلإ نيدلا ريهظ فحزوءروص روس

 مهيلع اوقدنخو « كلذ يف هدصق جنرفألا فرعو « نيجربلا قرحيف روص ركسع

 ظفحو « ه ظفحل حالسلاب لاجرلا قدنخلا ىلع اوبترو « تاهجلا عيمج نم
 « اهيلع تاراغلا نم مهلامعأ ىلع يرجب امو لعفي امب اولفحي, ملو « جاربألا
 ضرأ ف كالوزن اوناك مهنأل جنرفألاب رضي. ملف ءاتسشلا مجهو « اهيف نمب كتفلاو
 ؛ ةميظع ةدش مهماقم نم اودباك دق كلذ نم دضلاب كارتألاو « ةبلثص ةلمر
 جنرفألا نع ةريم عطقو « ةدئافو ةراغ نم نولخي ال مهنأ الإ « ةلؤم ةقشمو
 ٠ مهيلإ لمحبي ام ذخأو « ةدامو

 ًاضيأ ةداملا عطقتل اديص ىلإ هيلع ربع, ناك يذلا رسجلا كارتألا عطقو
 نطفف « تاهجلا عيمج نم رحبلا يف ةريملا ءاعدتسا ىلإ كلذ دنع اولدعف مهنع

 ىلع راغو « اديص ةيحان ىلإ ركسعلا نم قبرف يف ضهنو « كلذل نيدلا ريهظ
 ؛ طشلا ىلع بكرم نيرشع ريدقت قرحأو « ةيرحبلا نم ةعامج لتقف « اهرهاظ
 مهضيرحتو « مهبولق ةيوقتب روص لهأ ىلا بتكلا رادصإ لمهيال كلذ عم وهو
 ٠ مهلاتق يف دجلاو « جن رفألل ةرباصملا لامعتسا ىلع

 نيعبسو ةسمخ ريدقت يف امهيف نوكت يتلا امهشابكو نيجريلا لمع متو
 روس نم ابرقو « نابعش رشاع يف امهب فحزلاو « امهميدقت يف عرشو « موي
 نيعبرأو فين امهنم ريغصلا جربلا لوط ناكو « امهيلع لاتقلا دتشاو « دلبلا
 ٠ اعارذ نيسمخلا ىلع ديزي ريبكلاو « اعارذ

 بطحلاو طفنلاب جاربألا نم روص لهأ جرخ ناضمر رهش لوأ ناك الو
 اوقلاف « امهنم ءيش ىلإ لوصولا نم اونكمتي ملف « قرحلا ةلآو نارطقلاو
 « حبر تبهف اهعفد نم جنرفالا نكمتي مل ثيحب ريغصلا جربلا نم ًابيرق رانلا
 ةحفاكملاو «هيلع ةديدشلا ةبراحملا دعب قرتحاف «ريغصلا جربلا ىلع رانلا تقلأو

 كك ا ل



 رانلا تلصتاو. « كلذ ريغو قراوطو ةريثك تايدثرز هنم بهثو هنع ةميظعلا

 جاربألا ىلع ةلتاقملا نع اونثناف « جربلا قيرحب لاغتشالل
 مهيلع جنرفألا دشو «

فطأو 6 جربلا نع مهوفشكو
 نم ةرفاو ةهدع اوبتارو 4 رانلا نم هل قلع ام اوأ

 اومطو « دلبلا جاربأ ضعب ىلا جربلا اوبرقو « ناضمر رهش رخآ ىلإ اهيلإ

 ىذلا جربلا طاح قيلعت ىلا دليلا لهأ دمعو « همامأ ىتلا قدانخلا ةئالثلا

 طئاحلا هحو طقسو 6 قيلعتلا قرتحاف 6 هيف رانلا اوقلطأو « جنرفألا جرب ءازإب

ىلا هميدقت نم عنمف جريلا هجو يف
عضوملا راصو « هب فحزلاو روسلا 

 يذلا 

طو « ةيلع مكحت دلبلا جاربأو ًاريصق هودصق
 08 هجولا كلذ نم ةهميدقت ل

رخآ جرب ىلإ هورجو مدرلا' جنرفألا فشكو
 « هيلإ هوعفدو « دليلا جاربأ نم 

 عفوو هوعزعزف « روسلا هيف يتلا شابكلاب اومدصو « دلبلا روس نم هوبرقو

أ فرشأو « ةراجحلا نم ءىش هنم
لجر دمعف « كالهلا ىلع دلبلا له

 يمدقم نم 

 برحلا لاوحأب ةفرعمو مهف هل سلبارط لهأ نم 210ةقدنصلاب ”فراع ةيرحبلا

 هبفاج نمو هسأر نم روسلا هب حطن اذإ « شيكلا كسمل ديدح بيلالك لمع ىلإ

بذج ةدش نم ليمي بشخلا جربلا داكي ىتح لاجرلا اهبدجي لابحب
 « اهب مه

ربلا ىلع افوخ جفرفألا هرسكت ةراتف
كتي ةراتو « دسفي وآ ليمب ةراتو « ج

 رس

 امهادحإ ةدودشم دلبلا نم هيلع نايقلت نيترخصب
 ةدع اولمعف « ىرخألا ىلا

 مدامسد هدا

 ةربخ هل نيملسملا نم دحاو ليحتف » : .ه 0٠04 ةنس رابخآ - نامزلا ةآرم يف )0(

 مث « روسلاب هنوقصلي يذلا جربلا عفدت «٠ باشخأ يف اشابك لمعف ٠ برحلاب

 اوملس امف نيكتفط مهءاجو » اهريغو تافولعلاو رئامعلاو باشخألاو لحاسلا

الإ تلعف ام تلعف ام انآ' : لاقف دلبلا هيلإ
 «لامالو نصح يف ةبغرل ال ىلاعت هن 

 ش * « مهنع لحرو « يلاجرو يسفنب مكتئج ودع مكمهد ىتمو

 دم 5مثكااس



 لك لوط ناكو « دحاو دعب ًادحاو ةفصلا هذه ىلع رسكت ىهو « شايكلا نم

 نم دحاو لك سأر ف لابحب بشخلا جربلا يف اقلعم اعارذ نيتس اهنم دحاو

 اوبرقو « شابكلا ديدجت لاط املف  الطر نيرشع ىلع هنزو ديزي ديدح شابكلا
 ةليوط ةبشخ ىلإ هركذ مدقملا يرحبلا لجرلا اذه دمع ؛ روسلا نم جربلا

 ةبشخ اهسأر فو « جنرفألا جرب ءازإب يذلا دلبلا جرب يف اهماقأ ةيوق ةيفاج
 دارأ ام فيك بلولب ركب ىلع رودت آعارذ نوعبرأ اهلوط بيلصلا لكش ىلع
 ىتلا ةبشخلا فرط فو « ةيرحبلا يراوصلا يف نوكي ام لاثم ىلع « اهيلوتم

 « اهيلوتم ديرب ام ىلع اهب ةرادم لابح رخآلا اهفرط فو « ديدح مهس رودن
 جريلا ف مهيلع كلذ حرطب مهلغشيل « ةساجنلاو رذقلا رارج اهيف عفري ناكو
 دمعو « مهلاغشأو مهرومأ نع كلذ مهلغشو « سانلاب رمألا قاضو « شابكلا نع

 (ظ هه) ريقلاو تيزلا اهيف لعجيف « فافقلاو بنعلا لالس ىلإ روكذملا يرحبلا
 كلذيب تقلع اذاف « رانلا اهيف قلطيو « بصقلا رشقو ةينوفلقلاو 2©١)ةقارسلاو

 ىلعأ يف رانلا عقتف « جنرفألا جرب يزاوب ىتح ةروكذملا ةلآلا يف كلذ عقو

 يمرب اذه عمو « ىرخأ عفرب ردابيف « ءامللاو لخلاب اهئافطإب اوردابيف « جربلا

 ترثك املف « ديقولا مظعيف « جربلا ىلع راغص رودق يف يلغملا تيزلاب آضيأ

 « جربلا سأرل نيلوتملا نيلجرلا ترهق تيوقو « ًاضعب اهضعب لمحو ؛ رانلا
 ىلإ تلزنو « هسأر نم رانلا تنكمتق هنم لزنو « رخآلا مزهناو امهدحآ لتقو
 نم ترهقو « بشخلا يف تلمعو ؛ ىطسولا ىلإ مث « هسأر نم ةيئاثلا ةقبطلا

 نم هلوحو هيف نم لك برهو « اهئافطإ نع اوزجعو « تاقبطلا ف هلوح ناك

 تالآلاو حالسلا نم اومنغو ؛ هيف ام اوبهنف « هيلإ روص لهأ جرخو « جنرفألا

 ٠ فصو هدحب ال ام ددعلاو

 اوقرحأو « هنع ليحرلا ف اوعرشو « هنم جنرفالا سأب. عقو كلذ دلعف

 بكارملا نم اريثك اوقرحأو « مهانكسل لزنملا يف اهورمع دق تناك يتلا توييبا
 - « بشخلا ةراشن » دارملا لعل (؟)



 اهتالآو اهلجرأو اهيراوص اوذخأ اوناك مهنأل ٠ لحاسلا ىلع مهل تناك يتلا

 الث ريدقت اهنم آر اعصو ًارابك بكرم يتئام ريدقت اهتدع تناكو « جاربألل

 نم رشاعلا يف اولحرو « مهلاق نم فخ ام اهضعب يف اولمحو « ةيبرح ًايكرم

 فصنو رهشأ ةعبرأ روص ةرصاحم ىلع مهتماقإ ةدم تناكو « ةنسلا نم لاوش

 ٠ مهلامعأ ىلإ اوقرفتو اكع اودصقو « رهش

 نوبودنملا ارتألا تداعو « مهنم هب اورفلت ام اومنغو روص لهأ جرخو

 مهل ناكو ؛ الجر نيرشعوحن برحلا يف مهنم دقف دقو « قشم د ىلإ مهداعسإل

 يف جنرفألا جاربأ نم جرب ىلع متن ملو « رهش لك يف بجاولاو ةيارجلا اهيف
 « هلفسأ ىلإ هسآر نم هقارحإ نم جربلا اذه ىلع مت ام لثم ثيدحلاو ميدقلا
 ىلع امهدحأ لاط ولو « عافترالا ف نيجربلا يواست وه اذهىلع ناعأ يذلاو

 « سفن ةثامعيرأ روص لهأ نم نيدوقفملا ددع ناكو « امهرصقأ كلهل رخآلا

 سفن يفلأ ريدقت فراعلا يكاحلا ىكح ام ىلع ًاضيأ برحلا يف جنرفألا نمو

 ؛ هيلإ دلبلا ميلست نم كباتآ نيدلا ريهظل هولذب اوناك امب روص لهأ في ملو
 « نيملسمللو ىلاعت هلل تلعف ام تلعف امنإ : لاقو « الوق كلذ يف مهل رهظي ملو

 «هلعف نسحب ركسشلاو « هل ءاعدلا رثكف « ةكلمم الو لام يف ( و ه9 ) ةبغرل ال

 « هيلع ةنوعملا يفإ غلابو « هيلإ عراس اذه لثم بطخ مهمضد ىتما هنأ مهدعوو

 نع هللا جرف نأ ىلإ « جنرفألا ةلباقم يف ةقشملا ةدباكم دعب قشم د ىلإ داعو

 اوداعأو « اهروس نم جنرفألا هثعش ام ميمرت ف روص لهأ عرشو ءروص لهأ

 هيف ناك نم قرفتو « دلبلا اوئصحو « اهمط دعب اهمسرو « اهلاح ىلإ قداتخلا

 ٠ ةلاجرلا نم

 بحاص ؟١'ليجنص نب ناردب كالهب ربخلا درو نابعشنم يناثلا فو

 قفتم نييبيلصلا ةداق ءامسأل يسنالقلا نبا بيرعت نأ ظحاليو ع 1594-1
 1 برعلا نوخرؤملا اهدمتعا يتلا ةدعاقلا عم مومعلا ىلع
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 هلفك ريغص لفط وهو « هدعب نم رمألا يف هنبا ماقأو « هتقحل ةلعب سلبارط

 20: ليخ نم هولعجو « ةيكاطنأ بحاص يركنط عم هرمآ اوربدو « هباحصأ

 ٠ داركألا نصحو ؟9ةيقرمو « اتيفاصو سوطرطنا هعطقأو

 « ريثك قلخ هب كله ثيحب « طرفملا ءابولا رصمب ثدح ةنسلا هذه فو

 نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا لوصوب قارعلا ةيحان نم ربخلا درو اهيفو
 اهيخ لقث ةدم اهب ماقأو 4 اهنم ىلوألا ىدامح يف دادغب ىلإ («20هاشكلم نب دمحم

 صخرو ؛ لاحلا تحلصق « اهنع لحر نأ ىلإ رعسلا اهعم عفتراو 3 اهلهأ ىلع

 ه رعسلا

 لصوملا بحاص دودوم نيدلا فرش ريمالا لوصوب رابخألا تدرو اهيفو
 اهيلع ماقآو اهنم ةدعقلا يذ يف اهعرزل هيعرو اهرلا ىلع هلوزنو « هركسع يف

 ريغةلغغيفوهوءاهعرزىعرو جورس ىلا اهنعلحرو ةئامسمخو تس ةنس مرحملا ىلا

 لت بحاص نيلسوجو الإ رعش. ملو « قهري ملسمو قرطي ودع نم ظفحتم
 نم اهيلع مجه « ىعرملا يف ةرشتنم ركسعلا باودو « جنرفألا نم هليخ يف رشاب
 ( ةعامج مهنم اولتقف « هباحصأو دودوم نم ةلفغ نيح ىلع ؛« جورس ةيحان

 نيملسملا نم ناك نم. ظقيتساو « نيمدقملا ضعب لتقو « مهعارك رثكأ اوقاتساو
 ٠ جورس نصح ىلا داعف ؛ هئاقلل اويهآتو « الفاغ

 رداصملا همسرتو « ننوب » نارترب نبا مساو هناسرف نم يأ هليخ نم هلعج )1١(

 : ١6١ : ماشلا سليارط .ظنا « صنب » ةيبرعلا

 : ءادفلا يبأ نم داقتسيو « صمح لحاوس يف ةنيصح 5 3 : توقاي اهنع لاق (1)

 - سوطرطو سايناب نيب تناك اهنأ 4
 ٠ انتبثأ ام هباوص حضاو أطخ. وهو « يبلأ نب دمحم : لصألا يف )5

 قشمد خيرات 5١م 2 ا



 سمش كلما راد ىلإ كياتأ نب يرون كولملا جات لقنتا ةنسلا هذه فو

 ٠ اهنم مرحملا يف قشمد ةعلق يف قاق”د كولملا

 اهيف ناكو « هب تلاط ةلعب صمحب ىلاولا هجارق ةافوب ربخلا درو اهيفو
 يف ميقأو « قيرطلا عاطقو ةيمارحلل اكراشم « ملظلل ارثؤم ناك دقو « هكاله

 يف ًاجسان « هلاعفأل ملظلا يف اعبات « هجارق نب ناخريخ هدلو ( ظ هو ) هئاكم

 ٠ هلاونم ىلع روجلاو ناودعلا

 ةئامسمخو تس ةنس

 اومسجأل « يتازان ىلإ جنرفألا دوع نم روص لهأ فوخ دتشا اهيف

 ريهظ ىلإ اهميلست ىلع « اهب يلاولا يلضفألا ني نيكتشونأ كلملا زع عم يهرمأ

 يهايإ هتدضاعمو « ةبونلا كلت يف مهل هترصن نم قيس ام يكحب « كيانأ نيدلا

 ريهظ عم ثيدحلا يف هيلإ اونكسو هب اوقثو الوسر اوبدنو « ةدشلا كلت يف

 ةلودلا فيس ريمألا اهيلاوو سايناب ىلإ لصوو « بايلا اذه يف كياتأ نيدلا

 ررقتل قشمد ىلإ لوسرلا عم دوعسم ريمأللا راسو «© هعم ثدحتف « دوعسم

 « ةامح ةيحان ىلإ هجوت دق كياتأ نيدلا ريهظ فداصف « هنم رضحمس لاحلا

 ريمألا قفشأف « بلح بحاص « ناوضر كولملا رخف نيبو هنيب اميف لاحلا ريرقتت

 نيودعب رداييف « ةامح نم نيدلا ريهظ دوع نيح ىلإ رمألا رخآتي نأ دوعسم

 كولملا جات هدلو عم ررقف « اهيف بولطملا ضرغلا توفيو « روص ىلع لوزنلاب

 يف ةصرفلا زاهنتاو « سايناب ىلإ هعم ريصملا « قشمد يف هنع بئانلا يروب

 ىلا دوعسم متو « سايناب ىلإ هعم هجوتو « كلذ ىلا باجأف « هيلإ روص ميلست

 لصوو « كباتآ لوصو رظتتي ملو « ركسعلا نم هيلع دمتعي نم هعمو « روص

 نم ةرفاو ةقرخ ضهنآف « كيانأ ىلا كلذ ف لاحلا تهنتاو « اهب لصحو اهيلإ

 كارتألا رمأ رقتساو « اهب تلصحو اهيلإ تاصوف « اهل ةيوقت روص ىلا كارتكلا
 اورجأو دلبلا لهأ سوفت بيطو « مهيف قفتأ ام قشمد نم مهيلا لمتحو « اهيف

 ب "5ةعاب



 ملو « رصم بحاصل هيلع تناك ام ىلع ةكسلاو ةوعدلا ةماقا ف مسرلا ىلع

 ٠ مسر مهل ريعب

 دق نيودغب نإ » : هملعُي رصمب لضفألا ىلا كباتأ نيدلا ريهظ بتكو

 ينم اوسمتلاو « هيلع يب اودجنتسا اهلهأ ناو « روص ىلع لوزنلل دشحو عمج

 «هيلإ اهتود ةامارملاو « اهتءامحل هتماهشب قثأ نم ضاهناب تردايف « مهنع هعفد

 « اهنع بذديو « اهرمأ ىلوتي نم رصم نم اهيلإ لصو ىتمو « اهيف اولصحو

 لمه ال نأ وجرأ انأو « اهنم يباون جورخو « هيلإ اهميلستب ترداب اهيمحيو
 ٠ ©« اهل ةيوقتلاو « اهيلإ ةلغلاب لوطصالا: ذافتإو ء اهرمأ

 سدقملا تيب نم لاحلا (و ٠٠١ ) يف لحر ربخلا اذه نيودغب فرع نيحو
 هيلإ لصوو اكعب ماقأف « كارتألا اهب لصحو « تاف دق رمألا دجوف « اكع ىلإ

 دق ةيقشمدلا ةلفاقلا نا » هملعي لجر نالقسع دلب نم نييقيمر*زلا برعلا نم
 قلطتو « اهيلإ كليلد انأو « ميظعلا لاملا اهيفو « رصم رايد ىلإ ىرصب نم تلحر

 « ةلفاقلا بلط يف اكع نع هتقو نم نيودغب ضهنف « « يلهأ نم رسأ نم يل
 ةلح ىلإ تلصوو « مهنم تصلخو « اهضعب فطخت ربوه ينب ضعب نأ قفتاو
 207يزاع بقت نم تجرخو « كلذ دعب اهوقلطأو ًامايأ اهوكسمف « ةعيبر ىنب

 تفرشأ يداولاب تلصح املف « سرافلل نيموي ةفاسم سدقملا تيب نيبو هنيبو

 دخ“أو « ”ملكس لبجلا اهنم دعص يذلا « اهب ناك نم برهف ؛ اهيلع جنرفألا

 ةعتمألا نم اهيف ام ىلع جنرفألا لمتشاف « سانلا رثكأ برعلا تذخأو « هلام
 اهنم نيودغبل لصحو « هوذخأف مهنم تلفأ نم برعلا تعبنتو « عئاضبلاو

 دلب قيب ملو « اكع ىلإ داعو « ريسأ ةئامثالثو رانيد فلآ نيسمخ ىلع دبزي ام

 ٠ ةلفاقلا هذه ف هراجت ضعب بيصأ دقو الإ دالبلا نم

 مارحص انه دوصقملاو « نادلبلا مجعم نم موق فيحصت وهو « براغ » لصألا يف )١(

 ٠ بتنلا

 دس 5ةا)



 « يكرتلا ي ينوغاسالبلا ىسوم نب دمحم هللا دبع وبأ يضاقلا يوت اهيفو

 لوزعم وهو «هللا همحر ؛« قشمدب ةرخآلا ىدامج نم رشع ثلاثلا ةعمجلا موب يف
 2 210هلونم مزالو 4 اهلئاضق نع

 ىخأ نالسرأ بلأ ناطلسلا نب شكت كلملا نبا لصو ةنسلا هذه فو

 ايندلا ثايغ ناطلسلا همع نبا نم ًايراه صمح ىلإ « هاش كلم لداعلا ناطلسلا

 ناكو «٠ بلح ىلإ هجوتف ةامح الو صمحب ماقملا هنكمي ماو * دمحم نيددلاو

 ماقملا نم قفشأف « ةيناطلسلا هاكردلا يف بلح بحاص ناوضر كولملا رخف

 نسحأو همركأو « هراجأف هراحتساف ةيكاطنأ بحاص يركنط ىلإ هجوتف « بلحب

 جرخو « هدنع ماقأف « يركنط عم نيذلا كارتألا نم ةعامج هيلإ عمتجاو « هيلإ

 مدقم « 29ليسيرثك ةيحان ىلإ ةرخآلا ىدامج لوأ يف ةيكاطنأ نم, يركنط

 بجوأ هقيرط يف ضرم هل ضرعف « هدالب كلمت يف اعمط كله دق ناكو نمرألا
 ىدامج نم نماثلا ءاعبرألا موي ف كلهف «.ضرملا هب دتشاف « ةيكاطنأ ىلإ هدوع

 ؛ اهلامعأو ةيكاطنأ ملستف 27لاجرريس هيخأ نيا هدعب رمألا فا ماقو. « ةرخآلا

 ىلإ هببسب فلخ جنرفالا نيب ىرج نأ دعب « اهيف رمألا ( ظ ٠١١ ) هل ماقتساو
 « ةرقتسملا .بلح ةعطاقم ناوضر كلملا نم بلطو « سوسقلا مهنيب حلصأ نأ

 امم هبه.ذمل ًابصعتم ناك « قشمد يف ءاضقلا يلو « يفنحلا هقفلا ءاملع رايك نم 0

 *« هه م5٠ ةنس رايخأ حس نامزلا ةآرم * هدض ةيعفاشلا راثأ

 1١١١1 « لوألا سوروط » وهف ء فيحصت مسالا قحل دقو ٠ لصألا يف اذك )2

 ظنا - ةبرز نيعو سوطرط نيب اميف ةعقاولا ةقطنملا يف تزكرمتو « ىلوألا
 نم تاحفص * ”4 8١ : 947 قشمد -ط ةيبيلصلا بورحلا مايآ غالقلا

 *1١5:01١95-8"1١ ٠0 بلح ط « كرتلا نامثعل ةينمرألا ةمألا خيرات

 مسر نم حبصأ وهو « راجور )11/17 ا 0

 دس 5ةنعاادل



 «رزيش ةعطاقم بلطو « ليخلاو « رانيد فلأ نوريشع اهغليمو « كلذ ىلإ هباجأف
 ىلع نيودغب تاراغ ترتاوتو « رانيد فالآ ةرشع ىهو « اهيلإ اهبحاص باجآف

 الغو اهب تاوقألا تلقو « قيرطلا تعطقتاو « قشمد لامعأ نم ةينثبلا لمع
 دودوم نيدلا فرش ريمألا ىلإ كيان" نيدلا ريهظ بتك تعباتتو « اهيق رعسلا

 لوصولا ىلع هثعبو « لامعألا هذه ف لاوحألا هذه حرشب لصوملا بحاص

 ناكو « داهجلا ةليضفب زوفلاو « دادضألا ةءدكرملا عفد ىلع داضتعالل هيلا

 لاحملا نم تاعانشب « نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا دنع هيلع عنش دق دودوم

 اهتلمج يف لبق « هنع هدعبو هنم هشاحيتسا تبجوأ « ءادعألا ةدسحلا اهقفل

 ءةدحاو ادب تراص دق كياتآ ديو. هدب نأو « نايصعلاو فالخلا ىلع مزاع هنأ

 هتجوزو هدلو ريس كلذ فرع املف « ةقفاوتم امهؤاوهأو « ةقفاوتم امهوارآو

 «لاحملا نم هيلإ يقأر م لاطيإو 0 راذتعالاو لصنتلل ناهفصأب ناطلسلا باب ىلإ

 راج هنأب مالعإلاو « هل فاطعتسالاو « هيلإ يزعو هيلع يرتفا امم ءىربتلاو

 مامتهالاو «ةمدخلا يف ةحصانملاو ةيدوبعلاو ةعاطلا صالخإ ىلع هنم فلأام ىلع

 ٠ داهجلاب

 « ماشلا ىلإ هجوتو « هنكمأ نمو داركألاو كارثألا نم هركسع عمج مث

 قلق كلملا نيودغبب هربخ لصتا نيحف « ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف تارفلا عطقو

 هلاخو وه فلتخا دق رشاب لت بحاص نيلسوج ناكو « هربخل جعزناو « كلذل

 « سدقملا تيب بحاص نيودغب عم راصو ؛ اهرلا بحاص « سسورلا نيودغب

 ةافاصملا لذس كبانأ نيدلا ريهظا نيلسوج لسار نأ ىلع اقفتاو « ةيربط هعطقأو

 رواجملا نينبت نصح هيلإ ملسيو « ةملاسملاو ةعداوملا يف هبغريو « ةدوملاو

 يف يذلا سييحلا نصحن كلذ نع ضوعتيو « ةلماع لبجو 2١١ نينوه نصحل

 ىلع مهنم دحاو تأي مل عوضوملا اذهل اوضرعت نيبنلا عيمجو ٠ لصألاب غارف )0(

 نكذب ىفتكا ,2 00-0  ؛غةا//١ : يروصلا ميلو ىتح ليصافتلا هذه ركذ ا

 نيبق ٠ رعثاي لت بحاص نيلسوجو اهرلا بحاص نيودلب نيب فالخلا بابسأ

 ب ا 5ةا ]



 ىلع تابثلاو 4 كلذب ءافولا نيودعب نع نمضرو 4 داوسلا فصنو 6 داوسلا

 وه ضرعي الو « قشمد لامعأ نم ءيشل ضرعتلا كرتو ةافاصملاو « ةدوملا

 ركسعلا ف قشمد نم ضهنو « كلذ ىلإ بجي, ملف « جنرفالا لامعأ نم ءيشل

 قفتاو « ةيملس جرمب اعمتجاف « داهجلا ىلع « هب عامتجالاو « دودوم ريمألا ءاقلل

 «ءركسعلا عيمج كياتآ بحصتسا دقو اراسو (و١١٠) نيودعب دصق ىلع امهبأر

 اهنم الحرو (1)"س<دقب رحنلا ديع موي الزنو « ةينفرو ةامحو صمحب ناك نمو

 تضهنو « سايئاب الزن مث « ميتلا يداو ىلا اهنم مث عاقبلاب رجلا (50نيعب ىلا

 ٠ تداعو دارمب اهنم رفظي ملف ؟20نينبت ةيحان تدصقف ركسعلا نم ةقرف

 « ةعداوملا ىلإ كبانأ ةباجإ نم ستي امل ناك دقو « نيودغب اهيلإ لصوو
 ؛ هلمع ىلا نيملسملا ركسع لصو نأ ىلا ماشلا ف داسفلاو تاراغلا لصاو
 هيلإ هلمح امو « هماركإو هماظعإو دودوم ريمألا ىلإ هلمح اميف كباتأ غلابو
 « بوكرملاو « لوكاملاو « سوبلملا عاونأ نم هصاوخو « هركسع يمدقم ىلإو

 لاجرريس نيودغب ىلا لصوو ؛ةناوحقإلا ىلع لوزنلا ىلع نيملعم اوضهن مث
 رسج يبرغ لوزتلا ىلع مهيأر اوعمجأو ©« سلبارط بحاصو « ةيكاطنأ بحاص

 ةكلمم ىلا هدرطو نيلسوج ىلع ضبقلا ءاقلا فصوو « ةيلام بابسأ اهنآ

 0117 : .نهابلا ٠ 7355 7584 /4 : لماكلا يف ييثألا نبا لمف اذكو , سدقلا

 ةرمو « نينامث » ةرم لوألا نصحلا مسا ةحفصلا هذه يف خسانلا مسرو ع6

 قالعألا نم لك يف تدجو ةلماع لبج يه ةقطنملا نأ ثيحو « نينمت » ةيناث

 نينوه : 123 ١/4 : ىشعألا حبصو ١817 ٠ : ندرألا مسق  ةريطخلا

 انهو « ةلماع لبجب سايئابو روص نيب ةئامسمخلا دعب اينب « نائصح » نينبتو

 ىلع ءانبو « نينبت هباوص فحصم « نينمت « نينامث » مسا نوكي نأ تحجر
 ٠ نينوه : وه طقاسلا مسالا نأ تردق اذه

 )١( صمح برق ةنيطق ةريحب يه ٠

 «رجنع» ةيرق برق ( عنصملا ) دعب ةينانبللا ةيروسلا دودحلا نم ةبرقم ىلع (؟)

 ٠ ةيلاحلا

 ٠ ةقباسلا ةحفصلل )١( ةيشاحلا رظنا « نينمت » لصألا يف (1)

 دل 588



 ىلع اوطاتحا دقو « نيملسملا ءاقلل ةناوحقإلا ىلا نوعطقي مث « 217ةرثيكتتصلا

 ريسملا يف مهوضراع مهنأو « كلذب نوملعي ال نوملسملاو « رسجلا ءارو مهلاقثأ

 ركسع ضعب عطقو « ةناوحقالا يف مهلوزت ىلإ كارنألا قبسف « لزنملا اذه ىلإ
 «مهمايخ اوبرض دق جنرفالا اوفداصف « عرزلاو تافولعلا بلطل رسجلا كارئألا

 بحاصو ةيكاطنأ بحاص لزنو « لزنملا اذه ىلإ قبسلل نيودغب مدقت دقو

 ٠ هيلإ هنوعبتي هءارو سلبارط
 رفتو « حفماصلا حاصو « جنرفألا نيبو ةفلعتملا نيببرحلا تبشنو

 فقوف « ةيربط بحاص هنأل نيلسوج هنآ نونظ, مهو « رسجلا اوعطقو « سانلا

 عطقو « رسجلا عطق ىلإ ركسعلا نم ريثك قلخ عرستو « رسجلا ىلع كباتأ
 نيب برحلا تبسشنو « ركسعلا نم رفاو قيرف ف شانتالسرأ نب كاريمتريمألا
 «لاجم الو « لزنم يف رارقتسا الو مايخ برض الو « ءاقلل بهأت ريغ نم نيقيرفلا

 ىلع رصنلا نيملسملا « دمحلا هلو « ميركلا هللا حنمف « ناقيرفلا طلتخاو

 «نايعألا نم لجر يملأ ريدقت جنرفألا نم اهيف لتقف « تاكرك ثالث دعب نيكرشملا
 ةسينكلاو « مهمايخ نم بص ناك ام اوكلمو « ناعجشلاو لاطبألا هوجوو

 بارود تكلمو « هحالس ذخآو « ضيق ام دعي نيودغب تلفأو.« ؟2ةروهشملا

 مدلا طلتخاو « ؟7ةريحبلا يف ريثك قلخ مهنم قرغو « مهل ناك امو « ةلاجرلا

 ًاجتلاو « تقارو « هنم تفص ىتح ًامايأ اهنم برشلا نم سانلا عنتماو « ءاملاو

 موب ف كلذو « ىحرج مهرثكأو « ةيربط ىلإ ( ظ ١١١ ) جنرفألا نم اجن نم

 رسمأألا لاصفتا دعبو « ةئامسمخو عبس ةئس مرحملا نم رشع يداحلا تبسلا

 )١( ةثالث ةيربط ةريحب نيبو هنيب قيفآ ةبقعل لباقم ندرألاب عضوم ةريّئصلا أميال٠

 نادلبلا مجعم .9

 هذه ةسينكلا ةيوه ددحن ىتح ةعقاولا هذه يروصلا ميلو .كذي مل (9)

 ٠ ةيربط ةريحب ('9)
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 اودنفو عرستلا ىلع هومالفءليجنص نباو يركنط باحصأ جنرفألا يقاب لصو

 ضهن ةعقولا موي دغ فو « ةيربط ىلع مهمايخ نم ملس ناك ام:اوبصنو « هبأر
 ةيربط ةيحانب جنرفألا ىلع اوفرشأو « ةيربط ةيحان ىلإ كارنألا ركسع نم قيرف
 اونقيأو جنرفالا مهفاخف « مهب عاقيإلاو مميلإ لوزتلا ىلع اومزعو
 ىلإ اوافكتاو « ممهراهن ةماع ليجلا ىلع كارتألا ماقأو كالملاب

 , هاقترم ةبوعصل هب اونصحتو لبجلا ىلإ جنرفالا علطو « مهركسعم
 نوملسملا مزعف « هيف نوكي نم ىلع عنتمم ءاملاو ؛ ةبربط يبرغ نم وهو
 ©20نييبالكلاو نييئاطلا برعلا كباتأ ىعدتساو « مهتعقاومو هيلإ دوعصلا ىلع

 ءءاملا لمحل لبالاو اياورلاو تادازلاب ريثك قلخ يف اولصوف « نييجافخلاو
 برحلا نكمي ال لبجلا اذه نأ اوفرعو « هلامش نم لبجلا ىلإ عئالطلا تدعصو
 هلمالد تحال دق رفظلا نأ نوملسملا ملعو « لجارلاو سرافلا ىلع هتبوعصل هيف

 تغلب دق مالسالا ايارسو « لذخناو لفو ؟9لزخناو لذ دق ودعلاو « هتارامآو
 تقاتساو « اهتخودو مهلامعأ تبرخآو افايبو سدقملا تيب ضرأ ىلإ ضيهنلا ف

 تمادو ءدوعصلا نع يأرلا ىنثتاف اهيف هثدجو ام تمنغو « اهيشاومو اهلماوع

 ٠ رفص رخآ ىلإ ةيضقلا هذه ىلع لاحلا

 ناوضر كولملا رخف كلملا ركسع نم بلح نم لصو « ةبونلا هذه بيقعو
 نيدلا ريهظ ركنأف هلذبو « هررق ناك ام فالخ « ةنوعملا ليبس ىلع سراف ةمئام

 مهسوؤرو « جنرفألا ىراسأ نم ةعامج هعمو « حتفلا اذهب ةراشبلاب « ناهفصأ

 بلكو 3 ماشلا لامش قف اهرايد بالكف « ةتم عيش سفنلا قو لصألا قف انك )0

 « بونجلا يف
 ٠ سثألا نبال ةياهنلا ٠ درفناو عطقنا يأ )5

 ا 5ةاككلال



 دنع جن رفآلا لزنو 20لونقملا يداو ىلا لزنملا نم لحر ركسعلا نإ مث

 مهيلإ تلصاوتو « لزنملا يف لبج ىلا اوأجتلاو « مهلزنم ىلإ لبجلا نع كلذ

 نم كارتألا ركسع مهيلإ داعف « مهلامعأ نم مهدادماو مهداوزأو مهر يم

 ؛مهيلإ اوجرخي نأ نوموري ًامايأ اومزلو « اسودرك ةرشع عضب يف دءارج مهلزنم
 ناكم ف لجارلاو سرافلا اضعب ( و ١١؟ ) مضعب مزالو « برحلل اورهظ ملف

 مهنم نوبيصيف مهيلع نولمحي كارتألا لعجو « صخش مهنم رهظ ال « دحاو

 ممب اوقدحأ دقو « مهنع ةفولعلاو ةريملا نوعنمبو « مهنم برقي ام باشنلاب

 ةفئالث ف مهلزنم نع اولحرف مهب رمألا دتشاف « قافآلا ردب ةلاه وأ قاطنلاك

 الوأ اوناك يذلا لبحلا اودصق ليللا ناك املق « نيدئاع خسرف ريدقت مانآ

 ىلع فهلتلاو مهدصق نوملسملا بظاوو « هب نيمتحمو هيلإ نيئجتلم هيلع

 نأ ىلع « مهروهظ نع ماجحالا ىلع رارمتسالاب مهمئانغ نمو « مهنم توفي ام

 « مسميلع مهلزتم يف مادقإلاو مهيلإ عرستلا نم مهنوعنمي ركسملا يمدقم
 دودوم باحصأ رودص تقاضو « ماقملا دمأ لاطف « مهيف زهتلت ةصرفب مهنودعيو

 ىلإ اوداعو مهرثكأ قرفتف 3 مهراطوأ رذعتو « مهدوع رخأتو « مهرايد دعبل

 «ماشلاب ماقملا ىلع دودوم مزعو « مهل نذآف دوعلا ف نورخآ نذأتساف « مهدالب

 ”هاهنأ امع باوجلاو « يناطلسلا رمألا نم هلصي ام رظتني ودعلا نم برقلاو

 سمتلب ذفتآو الإ « ملسم جنرفألا دالب ف قبي ملو « هبسحي لمعيف « هب علاطو
 تيهنو « سلبان عافترا ضعب هيلإ لصوو « هلآح ريرقتو « كبانأ نم نامألا

 يف مهلاح ىلع جنرفألاو « ةرماع ةعيض سدقلاو اكع نيب قبي ملو « ناسيب
 ٠ لبجلا ىلع رصحلاو « مهيلع قييضتلا

 يداحلا يف قشمد ىلإ اداعف « دودومو كياتأ دوع يأرلا ىضتقاو

 ةرجح يف دودوم لزنو « ةئامسمخو عبس ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو

 ٠ رداصملا يف هدجنا مل )١(

 ب "5ةال



 هيلإ دجي امب « هماظعإو همارتحاو هماركإ يف كباتأ غلابو « رضخألا ناديملا
 « هتصاخو هسفنب هتمدخ ىلوتو « ةافاصملاو امهنيب ةدوملا تدكأتو « ليبسلا
 فحصملا رظنب كربتلاو « قشمدب عماجلا دجسم يف ًاعيمج ةعمجلا ةالص الصاوو

 « ةيربط ىلإ ةنيدملا نم هنع هللا ىضر نافع نب نامثع هلمح ناك يذلا ميركلا
 ٠ 27قشمد عماج ىلا ةيربط نم كباتأ هلمحو

 رمألا ةقايسو. ةئامسمخو تس ةنس يف ثداوحلا نم هانركذ ام انركذ دق

 امو « هعطق نع ةبغرو « ثيدحلا ةلص يف ةبغر ةئامسمخو عبس ةنس لئاوأ ىلإ
 لخد ةئامسمخو عبس ةنس رخآلا عيبر رهش نم ةريخألا ةعمجلا موي ناك

 ىلع « عماجلا ىلإ ديدحلا باب جرمب هميخم نم دودوم ريمألا (ظ ١٠؟ )
 ًاعيمج اداعو « دودوم اهدعب لفنتو « ةالصلا تيضق املف ؛ كبانأ هعمو « همسر

 ةيناسارخلاو كارتألاو. مليدلا نم امهلوحو « هل ماركإلا ليبس ىلع همامآ كياتأو
 تاماصمصلاو ةفهرملا مراوصلا نم حالسلا عاونآب ةيحالسلاو ثادحألاو

 « ةكبتشملا ةمجألا لكاش ام ةدرجملا رجانخلاو ةفلتخملا حجاونلاو « ةيضاملا

 الصح املف « امهنأش ربكو امهيز ةدهاشمل امهلوح سانلاو « ةبشآلا ةضيغلاو

 نم برقف هب لفحي الو « هل هبي ال سانلا نيب نم لجر بثو « عماجلا نحص يف

 هبرضو ةعرسب هئابق دنبي ضيقف هنم قدصتيو « هل وعدي هنآك « دودوم ريمألا
 ءهذخف ىلا ىرخألاو « هترصاخ ىلإ تذفت امهادحإ نيتبرض هترس لفسأ هرجنخب
 فرعيل هسأر عطقو حالس لكب برضو « ةهج لك نم هذخأت فويسلاو اذه

 تقو تاوطخ كياتأ ادعو « اهيف ىقلأف ران هل تمرضأو « فرع امف « هصخش

 بابلا نم برق نأ ىلإ يشمي كسامتم دودومو « هباحصأ هب طاحأو « ةنئاكلا

 نم فحصملا ىلع ًاقوخ /5117/ ةنس ناك اذه نأ يبهذلل مالسالا خيرات يف )١(

 ٠ جنرفلا ديب عوقولا

 ب ؟ةمل د



 « شام هعم كياتأو 9 ةيكم انألا رادلا ىلإ لمحف عقوو 2 عماجلا نم يلامشلا

 مهتدهاشمب اونكس مث اوفلتخاو اوجامو « آديدش ًايارطضا سانلا برطضاو

 همحر فوتو « ضعبلا طاخف يحمارجلا رضحأو « ةمالسلا هب اونظو « يشمي هل

 :ةيضقلا هذه ىلع هتافول كبانأ قلقف « روكذملا مويلا يف ةريسي تاعاس دعب هللا
 اوملأتو « ةيعرلاو دانحألا رئاس كلذكو « (17هحاعزئاو هفسأو هن زح دئازتو

 مويلا نم رصعلا ةالص تقو نفدو نفكو « هيلع فهلتلاو فسأتلا دازو « هباصمل
 عمادملاو « ةيكاب هدهاشت نيع لكو « قشمد نم سيدارفلا باب لخاد دهشم يف

 لصوملا نم مهنكامأ ىلإ دوعلل بهأتلا يف هباحصأ عرشو « ةيراج تانجولا ىلع
 اوبحصتساو « مهرفسل هنوعدتس ام قالطاب كياتأ مدقتو « دالبلا نم اهريغو *

 ء هلامو ؟0هيراوجو هلاتثأ مهعم

 «ةديمح ريغ لصوملا ةيعر يف هتقيرطو « ةرئاج هتيالو يف هتريس تناك دقو
 داع « هيف ناطلسلا ةكين رشيغت هغلب املف « هروجل هتبالو نم ريثك قلخ برهو

 فرع ام دض فناتساو « هفاصنإو هلدع رهظو « هلاعفأ تنسحو ةقيرطلا كلن نع

 يهمنلاو فورعملاب رمألاو « تاقدصلاو نيدتلا مزلو « هنع ( و ١١ ) عمسو هنم

 مث « هراثآ ءاضترالا نسحبو « هرابخأ ليمجلاب تعاشف « هوركملا ركنملا نع

 ربقلا مودخم دهشملا كلذ يف ةوفدم لزي ملو « اديهش ”الوتقم اديعس يفوت

 هدلو دنع نم لصوو « ةنسلا نم ناضمر رهش رخآ ىلإ ةءارقلاو هم”وقلاب

 ٠ ©”امهيلإ هتوبات لمح نم هتجوزو

 )١( ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا ىظنا : ١١9 *

 ه 6-٠ال ةنس رابخأ  نامرلا ةآرم نم موق فيحصت وهو « هراوجل » لصألا يف ف

 1١96١ ٠ دابآ رديح ٠ط نم 2١/١ : ص ًاضيأ لظنا

 كلم نيودلب نآ ةآرملا بحاص انه دازو 0١/١ ٠ : نامزلا ةآرم  لصوملا ىلا (9)
 تلتق ةمأ نإ » دودوم لايتغا ىلع اقلعم لوقي نيكتفط كباتأ ىلا بتك سدقلا

 . « اهديبي نأ هللا ىلع قيقحل اهدوبعم تيب يف اهديع موي يف اهديمع

 ب ؟ةاواال



 دمحم ركب ىبأ مامإلا هبقملا ةاكوب دادعب نم ربخلا درو ةئسلا هذه يفو

 نم نإ مشعل او سماخلا تبسل | مون دادغم هللا ةمحر 4 يشاشلا دمحأ نبا

 ةبرت ف نفدو « ىعفاشلا باحصأ ىلع هيلإ ةسائرلا تمنتا دقو « اهنم لاوش

 ٠ 210هللا همحر ؛ يزاريشلا قحسا يبأ هخيش

 ريهظ ىلا اهتبالو لاقتتاو « روص ةبون نم ناك ام ركذ نم مدقت دقو
 هلوسر ذافتإو اهرمأ ريبدتو « اهتيامحو اهظفح ْق ًادوعسم هتنانتساو « كيان

 يذ ىلا اهب آميقم رصم ىلا ريسملا لوسرلا لزي ملو « اهلاح حرشب لضفألا ىلإ
 ٠ رمألا ةيلجو « اهيف لاحلا ةروص لضفألل رهظو ةثامسمخو تس ةنس نم ةجحلا
 عقوم لمجأ انم عقو رمأ اذه » : نأو « ليمجلا باوجلاب لوسرلا داعأو « اهب
 ءهدصق ام دامحإو هدمتعا اميف نيدلا ريهظ يأر باوصتساو « « عضوم نسحأو

 «ةيركسعلاو دانجألا يف ةقفنلا لامو«ةريملاو ةلغلاب اهيلا لوطسالا زيهجتب مدقتو
 همدقمو  روص ىلإ كلذب لوطسالا لصوو « تالغلا نم ةيعرلا ىلع عابب امو
 كلمت دنع سلبارطب ناك ىلاولا « ىقشمدلا بيطلا ىبأ نب ردب ةلودلا فرش
 « هيلإ جاتحي ام لكب « ةئاسسمخو عبس ةنس رفص رخآ يف اهل جنرفألا
 جن رفألا عمط لازو « اهرمأ ماقتساو « اهلاح تنسحو ؛ اهب راعسألا تصخرف

 هدلوو نيدلا ريهظ مسرب « رصم فرط نم ةرخاف علخ هتلمج يف لصوو « اهيف
 لوطسالا ماقأو « اهب باتتسملا يلاولا دوعسملو « هصاوخو يروب كولملا جات

 لوألا عيبر رهش نم ريخألا رشعلا يف اهنع علقأف « هل حيرلا ماقتسا نأ ىلا اهيلع
 ءاهنم

 « كلذ ىلإ هباجأف « نيبناجلا نع ةيذألا بابسأ مسحتل « ةملاسملاو ةعداوملاو

 )١( توريب ةفرعملا راد ٠ط *+ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف هتمجرت سيسظنا :

 هكل ا ةال/5

 كل للا ل 0-7



 تنمأو« دارملا ىلع لاوحألا تماقتساو « دادسلا ىلع امهنيب رمألا دقعناو
 6 راطقألا ) #٠ ١ ( عيمج نم نيدراولا رافسلاو راحتلاو نيددرتملل ةلباسلا

 ةيكاطنأ بحاص ناك دقو ةئامسمخو عبس ةنس لاوش رشاع يف هللا همحر قاوتو
 كلملا دلو هنع خسف ةيكاطنأ ىلا ادئاع هركسعب نيودعب كلملا نع لصف ذا

 هعفدو « لوبقملا جاجتحالاو ليمجلا راذتعالاب هباجأن « قشمد ىلا لوصولا يف

 ماركإلا نم بحأ ام لضفألا نم يقلو « رصم ىلا هجوت هسيأ املف ؛ عفد نسحأ

 قيقحتو « لاحلا حلاصب هيلإ دوعي ام قالطإو ماعنإلاو مارتحإلا نم ديزملاو
 ٠ لامألا

 كلملل ضرع ضرمب بلح ةيحان نم رابخألا تدرو ةرخآلا ىدامج فو
 هللا همحر فوتو « هيلع دتشاو « هب ماقأ هنأو « اهبحاص ناوضر كولملا رخف
 هباحصأ فسآتو « هتافول بلح رمأ برطضاف « رهشلا نم نيرشعلاو نماثلا يف

 . ريدقت ىناوألاو تالآلاو ضورعلاو نيعلا نم هنتازخ ف فلخ هنأ ليقو « هدقفل

 ةرشع تس هرمعو نالسرأ لأ هدلول هدعب رمألا ررقتو « رانيد فلآ ةئامتس
 « ةيكاطنأ بحاص ناغس يغب ريمألا تنب همأو « ةمتمتو ةسمح همالك فو« ةنس

 ركبدو « ضعب لام ذخأو « آضعب لتقف « هيبأ صاوخ نم ةعامج ىلع ضبقو
 هيوخأ ىلع ضبقو « رييدتلا امهنم دحاو لك ءاسأف « واوا هيبأ مداخ هعم رمألا

 ٠ (©"0امهلتقو « ةيراجو هيبأ نم كرابمو « هيبأو همأ نم هاش كلم

 نم هيوخأ لتقب هلعف لثم لعف هرمأ ادبم يف ناوضر كلملا هوبأ ناك دقو

 املف « ةروصلا نسح نم ةيباغ ىلع اناكو « هاش مارهبو بلاط يبأ : ةلودلا جات

 ٠ هيوخأ يف هدمتعا امع ةآفاكم هيدلوب لعف ام ناك يفوت

 نالسر] بلا هتباو شتت نب ناوضر نم لكل ةمجرت ميدعلا نبال بلطلا ةيغب يف )١(
 بورحلا خيرات ىلا لخدم يباتك قحالم يف امهرشن يل قبسو « سرخألا
 . ”و5 ب 84ا/ , 7917 ب 45 : ةيبيلصلا

 دا ا” "ةءالاشسل



 نبا فاخو « اهب مهتكوش تدتشاو « بلحب يوق دق ةيتطابلا رمأ ناكو

 نم مهضعب دشو مهترثكل « مهنم دلبلا نايعأو بلحب ثادحألا سيئر عيدب
 رهاط وبأو مجنملا ميكحلا ناكو « مهترثكل مهنم مهيلإ أجلي نم ةيامحو ع« ضعب
 « ناوضر كلملا ماي قف « ماشلاب ثيبخلا بهذملا اذه رهظأ نم لوأ غئاصلا

 ةيليعامسإلا نم ريثك قلخ مهيلإ لامو « تالواحملاو عدخلاب هيلإ الامثساو

 بلح سيئر عيدب نبا عرشف « ميلثع ينبو قاكمشسلا لبجو رزجلاو 210نيمرسب
 ىلع هعم رمألا ررقو « مهرمأ ف ناوضر نب نالسرأ بلآ كلملا عم ثيدحلا يف

 « خئاصلا ( و ٠4 ) رهاط يبأ ىلع ضبقف « مهيف ةياكنلاو « مهب عاقيالا

 لاحلا ف لتقو « سمن يتئام ءاهز مهو « بهذملا اذه ف لخد نم لك ىلعو

 راشملا نايعألاو مجنملا ميكحلا وخأو « يعادلا ليعامساو « منئاصلا رهاط وبأ

 مهنمف « مهضعب يف عفشو « مهلاومأ تيفصتساو نوقابلا سبحو « مهنم مهيلا

 ةعامج برهو « لتق نم مهنمو « ةعلقلا ىلعأ نم يمر نم مهنمو « قلطأ نم

 *:دالبلا يف اوقرفتو « جنرفألا ىلإ اوتلفأ

 « هدوأ فقثيو « هرمأ ربدب نم ىلإ ةجاحلا نالسرأ بلآ كلملا تعدو

 ىقلأو « كلذ يف هلسارف « قشمد بحاص « كباتآ نيدلا ريهظ ىلع هرايتخا مقوف

 رظنلاو « بلح ىلإ لوصولا هلأسو « هيلع هلاوحأ حالص يف دمتعاو هيلإ هديلاقم

 دصقو « هصاوخ يف هسفن كلملا جرخ نأ ةروصلا تبجوأو « اهحلاصم يف

 فصنلا يف هيلإ لصوف « هنيبو هنيب رمألا دكوتيو « هعم عمتجيل قشمد ف كبانأ
 « همدكقتم ميظعت نم هلثمل بجي امب كباتآ هيقلق « ةنسلا نم ناضمر رهش نم

 كولملا سمش همع تسد يف هسلجأو « قشمد ةعلق ىلإ هلخدأو « هلحم لالجإو

 نم ةروك رزجلاو/مك8/ةفاسم بلدا نع دعبتوءبلدا ةظفاحم نآلا نيمرس عبتت )١(
 لبج وه ميلع ينيو قامسلا ليجو « بلدا ةظفاحم عبتي نآلا اهمظعم بلح روك

 يف ميدعلا نبا قطانملا هذه نع ثيدحلا لصف دقو « احير] ةقطنم يف نيعبرألا
 * نآلا تويبب ةعابطلا ديق وهو 2« هتققح دقو .بلطلا ةيغب- نم ىلوألا ةدلجملا

 ل لل رو 0



 نكمأ ام هيلإ لمحو « هتمدخ ف صاوخلاو وه ماقو « ةلودلا جات نب قاقاد
 « هتبحص يف لصو نم عيمجل كلذكو « هلثملل حلصت فاطلأو فحت نم هلمح
 ةنسلا نم لاوش لوأ يف بلح ىلا ادئاع هجوتو « لاحلا هذه ىلع ًامايأ ماقأو
 « ًامايأ ماقأو « بلح ىلا لصوو « هركسع رثكأ يف كيان نيدلا ريهظ هعمو
 ىلعو « هركسع نايعأ نم ةعامج ىلع ضبقلاب هباحصأ نم موق هيلع راشأو
 « ريخلا لعفب ًاروهشم ةقبرطلا ديمح نأكو « لوصوملا نب لضفلا يبأ هريزو
 ريمألا مهتلمج نم كباتأ نيدلا ريهظ صلختساو « كلذ لعفف « رشلا بنجتو

 ءيآرلا بئاص نم كباتأ سفت يف ام فلاخو « هركسع مدقم يكبلعبلا نيكتشمك
 هل نابو « باوصلاو دادسلا ريغ ىلع رمألا دهاش نيحف « ريبدتلا دومحمو

 ىدصق ام بوصأ قشمد ىلا ءافكتالا نأ ىأر « ريدقتلا لالتخاو « ريبدتلا داسف
 « كلذ ف اهتيغرل ناوضر كلملا ةدلاو هتبحص فو « دمتعأ ام نسحأو

 230٠هل اهراثاو

 يف جنرفالا كلم نيودغب نيبو هنيب ةلسارملا تلصتا قشمد يف لصح الو

 نمأتو « بارخإلا دعب لامعألا رمعتل « ةملاسملاو ةعداوملاو ةنداهملا عاقبا
 لاحلا هذه ترقتساف « باكرْخلاو نيدسفملا رش نم لياوسلا ( ظ ) ٠١4

 ةدوملا صالخإو ءافولاو تابثلا ىلع هبحاص امهنم لك فلحتساو « امهنيب
 ه لالغتسالا رفوتو لاوحألا تحلصو « لامعألاو كلاسملا تنمأو « ءافصلاو

 لصمأ نم ةينطابلا نم ةعامج نأب رزيش نم ربخلا درو ةنسلا هذه فو
 اويثو « ىراصنلا حصف يف نيرصم( ةكرعمو ) نامعنلا ةرعمو نيمرسو ةيمافأ
 « ةعامج اوجرخأو هوكلمف « لجار ةئام يف هلهأ نم ةلفغ ىلع رزيش نصح يف

 ونب ناكو « اهجاريأو اهوكلمف ةعلقلا ىلا اودعصو « نصحلا باب اوقلغأو .
 دق رمأ اذه ناكو « ىراصنلا ديع ةدهاشمل اوجرخ دق اهباحصأ ذقتنم

 )١( بلحلا ةديز ظنا : 9151/9 3137 -

 د وا



 داسفلا ىلع نيمدقملا ءالؤه ىلإ اونسحأ اوناك دقو « ةليوطلا ةدملا ف بن“ثر

 مرحلا عفرو « ةروشابلا ىلإ مهلوصو لبق رزيش لهأ ردابف « ناسحإلا لك
 دقنم ونب ءارمألا مهكردأو « مهعم اوراصو تاقاطلا نم لايجلاب 00 لاجرلا ]

 مهوأجلا ىتح مهولتاقو « مهيلع اوربكو « مهيلإ اودعصو « نصحلا باحصأ
 مهفويس تمكحتو « مهيلع اورثاكتو مهيلإ اومجهو اولذو اولذخف « ةعلقلا ىلإ

 « ةينطابلا نم دلبلا يف مهبأر ىلع ناك نم لك لتقو « مهرسأب مهولتقف « مهيف
 ٠ لاحلا هذه لثم نم زرحتلا عقوو

 ةئامسمخو نامث ةنس

 ؛مداخلا لقلب فورعملا اياب نأب بلح ةيحان نم ربخلا درو ةنسلا هذه يف

 لمع « بلح ٍبحاص ناوضر كلملا دلو نالسرأ بلأ ةلودلا جات كلملا كباتأ
 ةصرفلا دوجو دنع هب كتفلاو هب عاقيالا ىلع هباحصأ نم ةعامج اطاوو هيلع

 « بلح ةعلقب هراد يف هولتقف هيلع اوبثو مهل تحال نيحف « هيف ةلهتسم

 ًادساف ًآئيس هتيعرو هتيركسعو هسفنل هريبدت ناك دقو « هدعب رمألا برطضاو

 نوزحم الو « هيلع فوسأم ريغ هليبسل ىضمف حالصإ الو حالص هل ىجري ال

 ٠ ؟9هدقفل

 : نامزلا ةآرم يف ءاجو ٠ شصنلاب ملأ طقس كرادتل نيترصاحلا نيب ام فيضأ )1

 «باوبألا اوحتفو لاجرلا اودعصأو ةعلقلا نم لابحلاي مرحلا ىلدو » : ١/2

 ني دشرم نب ةماسأ هيلإ راشأ ام ةعقاولا هذه لعلو « ٠-٠ مارمألا دبعصو

 *9١917 :"1١7 2!1١1* نوتسنربءط0 رابتعالا هباتك يف نقنم

 « بلحي نالسرأ بلآ ةريس تءاسو » : بلطلا ةيغب يف نالسرأ بلأ ةمجرت يف (؟)

 بلح ةعلقب هلتقف « ايايلا ٌولؤُل هفاخ ٠ مرحلا باصتغاو ٠ يصاعملا يف كمهتاو

 الفظ هل اخأ بصنو « ةئامسمخو نامث ةنس نم رخآلا عيبر سهش نم نماثلا يف

 ٠ «ةئامسمخو رشع ةنس ىخآ يف لتق نأ ىلا بلحب ٌولْؤل يقب و « نينس تمم هرمع

 - 795 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلا لخدم

 ا وجلال



 سابعلا نب ميهاربا نب ىلع مساقلا وبأ ةلودلا بيسن فيرشلا يفوت اهيفو
 رهش نم نيرشعلاو عبارلا دحألا ةليل يف « هللا همحر « ينيسحلا نسحلا نبا

 ء.(و ٠١١ ) 2)22قشمدب ةيرخفلا ةيرئلا يف رهظلا ةالص دعب نفدو,« رخآلا عيب ر

 قفشأو « ضرألا اهل تجتراو « ةميظعماشلاب ةلزلز تثدح ةنسلا هذه ٍفو

 دعب بولقلا ترقو « قلقلاو بيجولا دعب سوفنلا اهل تنكسو « سانلا

 « قرفلاو جاعزنالا

 « صمح ىلع قترأ نب يزاغ ليا نيدلا مجن ريمألا لزن ةنسلا هذه ٍفو

 نكمتو « رمخلا برش اذإ نيدلا مجن ةداع ناكو « اجارق نب ناخريخ اهيفو

 ءريرقتالو رمأ يف رمآتسُي الو « رييدتل قيفُي ال « ًارومخم مايأآ ةدع هنم ماقأ هنم

 فرع نيحف « ةعدبتسملا ةلفغلاو « ةعشيتسملا ةداعلا هذه هنم ناخريخ فرع دقو

 ( هميخم يف هسبكو « هلاجر يف صمح ةعلق نم جرخ « ةيضقلا كلت ىلع هنأ

 ءاهنم نابعش ف كلذو « صمح ىلإ هلمحو « هيلع ضبقو « هيف ةصرفلا زهنتاو
 ناخريخ بتاكو « هيلإ كلذب ربخلا ىمتتا امل كباتأ نيدلا ريهظ ردص قاضو
 يف ًامايأ ماقأو « هيف هتين تريغتو « هيلع ىرجأ امل رابكالاو « هيلع راكنالاب

 ٠ هليبس ىلخو « هقلطأ نأ ىلإ هلاقتعا

 تمجه ةلعب نيودغب مهكلم كالهب جنرفألا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو
 مرصملا نيبو هنيب يف هب حرج ضاقنتا عم « هي « نميرصملا نيمو هلم ةلئاكلا ةعقولا ىف هءاصأ ناك خذاقتتا عم 6 هيلع
 ٠ ؟92هب ىضترا نم هدعب نم هماقم. ماقو « اهب كلهف

 نع لقنو « 40 24/١ : 504 ةنس تايفو نيب يزوجلا نبا طبس هل مجرت )١(
 - « ريغصلا بابلاب نفدو ةميظع ةزانج هل تناكو » : هلوق ركاسع نبا

 فلؤملا هركذيسو «م١ ١ امذ/هد ةنس تناك هتافوف ءركيم خيراتلا اذهوءاذك ٠(؟)

 ٠ اهرلا بحاص يناثلا نيودلب هفلخ يفوت امدعبو 04١7/ / ةنس رابخآ يف ةيناث
 - 077 415/١ : ةيزيلكنالاب  يروصلا ميلو خيرات هلك اذه لوح ظنا
 - 785/4 : ييبثألا نبال لماكلا

 قشمد خيرات م 22 02-7



 نياب فورعملا « ريرضلا ملسم نب عيبكس شحولا وبأ خيشلا فوت اهيفو

 ناكو « مهنع هللا يضر ءادهشلا روبق نيب « ريغصلا بابب نفدو « اهنم ٌنابعش

 ٠ 230ةقيرط نسحأ ىلع قوت نأ ىلإ أرقي قشم ُ د عماجل ًامزالم

 ةئامسمخو عست ةنس

 اهنيصحت يف اوغلابو « ةينفر يف جنرفألا ةكوش تيوق ةئسلا هذه يف
 نيددلا ريهظ فرصف « دانعلا يف ىهانتلاو داسفلا يف اوعرشو « لاجرلاب اهنحشو

 بقرتو « مهلامعأ يف مهدصاقم نع ثحبلاو مهلاوحأ نع فشكلا ىلإ همه

 بعأتلاب هيمدقمو ركسعلا هوجو ىلإ مدقتو « مهنم ةرعلا ةفرعمو « مهيف ةصرفلا

 (ظ٠١١ه) ضوهنلاو « داهجلا ةليضف زارحال تاهجلا ضعب دصقل « دادعتسالاو

 «نوراغ مهمثاجم يف مهو مهكردأ ىتح « ًاذغم مهيلإ ىرسأ مث « تامهملا نم رمأل

 مهيلع كارتألا تمجهف « مهتاهج عيمج نم مهب طاحأ دق ءالبلاو الإ اورعشي ملف

 «رهقلاو لذلا ةقيرو ؛ رسألا ةضبق يف هيف ناك نم لك لصحو هوكلمف « دلبلا

 مهناثأو مهعاركو مهداوس نوملسملا نم نم منغو « رسأ نم نم رسأو « لتكق نم لتقف

 يف كلذو « بولقلا هلثمي تيوقو « سوفنلا هب تارسو « يديألا هب تألتما ام

 ىلإ نوملسملا افكتاو « ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم تلخ ةليلل سيمخلا موي
 مهعمو « صخش مدع الو « رشب مهنم دقفي مل نيمناغ نيرورسم نيرفاظ قشمد
 مهتدهاشمب فعاضت ثيحب دلبلا ف مهب فيطأف « ىلتقلا سوؤرو ىرسألا
 ءروهللا وزغلاو داهجلا يف دنجلا نم تبوقو « رودصلا تحرشئاو « رورسلا

 )١( هخيرات يف نكاسع نبا هل مجرت ٠ ةئامسمخو سمخ » ةنس هتافو .نكذو « ٠

 ناردب رداقلا دبع خيشلل ريبكلا قشمد خيرات بيذهت ٠ توريب ط ١9195 :

 ءلكرإا

 5 ىلا



 ةيناطلسلا هاكردلاو « ةيقارعلا لامعألا يف كبانأ نيدلا ريهظ ركذ عاش الو
 رصتلا نم هحنمو « ساجرألا جنرفألا ةبراحم يف سأبلا ةدش نم هللا هاطعأ امب

 مهنع هتاماحمو « مهنود هتامارمو ماشلا لهأ نع بذلاو « مهيف ةياكنلاو « مهيلع

 نيب ركشو « راجتلاو اياعرلا لفاحم يف. هل يعد ثيحب « مهيف ةريسلا ناسحإو
 « ةيئايغلا ةيناطلسلا هاكردلا يمدقم نم موق هدسحق « راطقألا رافس نم قفرلا

 ( هلامآ سكعل ًادامتعاو « هلاح داسفإل ًآبلط « هيلع نعطلاو هيف حدقلا اومارو

 رسهظو « ةيثايغلا ةليمجلا ءارآلا ثيعشنو « ةيناطلسلا ةرضحلاب هتبترل اتطحو

 نسم كلدب هيلا بتكو « رهتشاو بوص لك نم عاشو « رشنتاو كاذب رمألا
 هاعد ًاشاحيتسا هل كاذ ثدحأف « هيلع قفشيو « ءاقدصألا نم هحالص رئت

 بابلاو « يرهظتسملا يمامإلا بابلا ىلإ هياكر هجوتل دادعتسالاو بهأتلا ىلإ

 برؤتلاو « امهل ةمدخلاو « امهب لوثملل دادغب مالسلا ةنيدمب يئايغلا يناطلسلا

 مودقلاب ةنظ سوفنلا ف معقو ام ةلازإو « امهيلإ هلاح ءاهنإو « امهيلإ يعسلاب

 ملف « هلافغإ ىلع ثعبو هنم رذحو « هلامهإو كلذ كرتي هيلع ريشأو « امهيلع

 « ريسملل بهأت لب « لاؤس باوج دحأ ىلع داعأ ذلو « لاقملا اذه ىلا خصي

 فحتلا عاونأ نم هبحصي ام دعأو « ريمشتلاو (و ٠١5 ) هيف دجلا يف غلابو

 لويخلاو « ةيرصملا بايثلا سانجأو « غاصملاو رولبلا يناوأ نم ةنسحتسملا

 راسو ؛ ةيلعلا بصانملا كلت ىلإ هلثمب برقتي نأ حلصي امم « ةيبرعلا قكبثسلا
 ةدعقلا يد نم نيقب تسل دحألا موب يف « هناملغ نم هتقث لهأو « هصاوخ يف

 ء ةنسلا نم

 ةزيزعلا رادلا صاوخ نم هاقلت هلوصو. ريخ ىهنأو « دادغب نم برق املف

 «ةيعرلا نايعأو ةلودلا هوجوو «ةيئايغلا ةيناطلسلا هاكردلاو «#رهظتسملا ةيوبنلا
 «هئايلوأ ةرسم يف داز ام كاذ نم ليوقو « همارتحا يف ىهانتو هماركإ يف غلاب نم

 عمس امف « هلجأل دصق اميف هلاح حضوأو « هئادعأو هداسح داضعأ ف تفلاو

 داعبإو « هسفن بييطتو « هرمأ ءارطإو « هلعف دامحإو « هرذع طسبب داع ام الإ

 دس اوال سس



 يف هل نذأو « قشمد ىلإ ءافكتالا ىلع مزع نيحو « هسنأ ديكأتو « هشاحيتسا
 يلاعلا روشنملا هل بتكو « ةينهلا تاماركلاو « ةينسلا علخلاب فرش « كلذ

 هراثيإ ىلع هعافترا يف هدب قالطإو « ًاجارخو ًابرح ماشلا ةيالوب يئايغلا يناطلسلا
 هنامز ديرف كاذ ذإ وهو 227يناهفصألا ليعامسا ىبأ ىئارغطلا ءاشنإب هرايتخإو

 يف هتخسن تبثآ دقو « ةعاربلاو بادآلا ف هرصع ديحوو « ةغالبلاو ةباتكلا يف

 ؛ هل بتك نم ةبترم ولعو « هئشنم لضف هيلع فقاولا فرعيل « ناكملا اذه

 : وهو هيق هفصو نسحأو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا لاطأ « نيدلاو ايندلا ثايغ مظعملا ناطلسلا هئاشنإب رمأ روشنم اذه

 ريهظ « ريمكلا : لجألا رتالسهفصألا ريمألل : هءاول رصنو « هءايلوأ زعأو « هءاقن

 ءامقئالع مكحأب ةعاطلا نم هكسمت ناب امل ؛ هديبأت هلل مادأ « كباتأ نيدلا

 3 اهكلاسم موقأ ةعباشملا نم هجاهنتاو « اهقئاثو دكوأب ةمدخلا نم هماصتعاو

 بذهملاو ؛« برألا حصانلا نيع هنم براحتلا تلجأو « اهقئارط لضفأ هدامتعاو

 يظاحأ زرحملاو « ةيضرلا يعاسملاب « ةينسلا بترلا يقارم يف جردتملا « بيبللا

 1 ماظعلا ريهامجلا دوق يف ةقفاوم ةدوهشملا « ةريهشلا راثألاب ةريطخلا برقلا

 لالقتسالاو ءادعألا ةعراقمو؛ءايلوألا ةرفاظأ درجتلاو,مالسإلا ةزوح نع بذلاو

 ماملالاو بايسألا هذه صئئاصخ ىلإ عماجلا « ءابعألا تالضعمب ( ظ )٠١

 لوخنملا « هحصنب لقتسملا ؛ باحصألاو مشحلا رمزب ققحتلاو « باوبألا ةمدخب

 ةروصنملا هعفاوشو « فراوطلاب اهدلاوت ةعوفشملا' هلئاسوو « لوبقملا هئالدب

 صلختسو ؛ هركذب ةداشالاو « هردقب ةفانإلا يف دازي نأ « فئاوألاب اهفلاوس

 ه 214 ةنس يفوت « يلّؤدلا دوسألا يبأ ىلا ةبسنب يهتني « مجعلا ةيمال بحاص )١(
 : نامزلا ةآرم * 5١5 ةنس تايفو يف يزوجلا نبا طبس هل مجرت م / ١١١

 .و5--/0

 هك نيل ١



 هقوقح بجاول نوكي امب هدنع ةعينصلا ددجتو « هرمأ ميخفتب « هردص ةيلخت

 ةلودلا نم هعضوملو « ًاقئال قومرملا هلحملو « ءافك هيعاسم حلاصملو « ءاضق

 ةماركلا نم يبحو ؛ماعئالا سبالم هيلع تيضفأ نم قحأ هانيأرف « ًاقباطم ًايهاضم

 « مانسلاو ةورذلا ىلا صاصتخالاو ءابتحالا بتارم نم عفرو ؛ ماسقألا رفوأ

 « داحنألا ةامكلا ةبقع ءىطوأو « ماسجلا رومألا ريبدتو « ماهملا ةبافكل حشرو

 ؛ماشلا ةرامإب روشنملا اذه هل ددجن نأ انمسر « دانجألاو راصمألا هتلابإ ىلإ درو
 ةبجوملا دالبلا يماسأل ةنمضتملا ةأشنملا ريشانملا هيلع تلد ام عيمج هيلع ررقنو

 عايضلاو يحاونلا نم اهيلإ فاضيو « اهعم يرجب امهم همسر تراص « هل

 اهاتلعجو « لاثملا اذه يف الصفم هركذ دروأ ام بسح « عالقلاو نوصحلاو

 كلت ةماع يف هاندلق « عازتتالا نم ةيمحم همعطو « عاجترالا نم ةنوصم ةمعن
 « راشعألاو ةجرخألاو « 22ثادحألاو « نواعملاو ؛ برحلا لامعأ : عاقبلا
 ملاظملاو « ءايلوألا يف ةقفنلاو « ءاطعإلاو ضورعلاو 2؟0تابابحلا هوجو رئاسو

 ةياعر « ةاقثلا ءاحصنلاو « ةافكلا ةالولا رظنب هيلع رهظتسملا رئاسو « ماكحألاو
 « ةمعنلا ةمادتساب هنم ةقثو « ةمداقتملا هتمذأ ىلع ةظفاحمو « ةمزاللا هقوقحل

 ءافيتساو « ناسحإلا ديزم ءاعدتساو « ةمدخلا طئارش ىلع رفوتلاب اهطابتراو

 ىلاعت هللاو « عالطضالاو لالقتسالا لضفو « حصنلا ماودب عانطصالا دئاوع

 « ءايلوألا رايتخا ف باوصلا ةلكاش ةباصإب « هدئاوع نسحأ ىلع انيزجي
 نم ءافطصا يف انيلخب الو « ءارآلا عقاومو « راكفألا يمارم يف دشرلا انمهليو

 ٠ هيثترنو هداترن امل قيفوتلا ةقواسم نم هيبتجن نم ءابتجاو هيفطصن

 ءاجتلالاو ( و ٠١7 ) هتبقارمو هتفيخ راعشتساو « هتعاطو هللا ىوقتب هانرمأ

 « ىقنألا رخذلاب أهنم راهظتسالاو « عتمألا لظلا:و 6 عنمألا نصحلا ىلإ اهنم

 ٠ ( ةيدلبلا ايشيليملا ) ثادحألا تاوقو ةطرشلاو شيجلا يأ )١(

 ٠ انتبثأ ام هياوص فيحصت وهو « تايانجلا » لصألا ف (7)

 كل للا



 « ىقثولا اهتورع قالتعاب ىوهلا سجاوه نم سارتحالاو « ىقوألا زرحلاو
 هللا اوقكت نإ اونمآ نيذلا اهيأ اب » : ىلاعت هللا لاق « ىقتألا اهراعش عارداو

 ©"”«ميظعلا لضفلا وذ هللاو مكل رفغيو مكتائيس مكنع رفكيو آناقرف مكل لعجي
 نسحب مهلمحيو « ةريس لمجأ مشحلاو ءايلوألا نم هلبق نميف ريسب نأ هانرمأو
 ء ةنوشخلاو نيللا نيب اطسو اكلسم مهكلاسيو « ةريتو. لضفأ ىلع ةسايسلا
 عدريو « طسبتملا ضبقي ام ةبيهلا نم مهبولق رعشيو « ةروعولاو ةلوهسلاو

 يأرلا يوذ مهنم صخيو « حناجلا رعص ميقيو « حماجلا برغ دريو « طلسنملا
 «مهرودص لئاخن صلختسو « ةثحابملاو ةرواشملاب ةكسملاو تابثلاو ةكنحلاو

 جمانتو 6 مهبابلأ رامثب نيعتسو « 2؟9ةثفانملاو ةضوافملاب ثداوحلا قورط دنع

 ثيعلا يوذو ممهءاهفس لوانتتو « مهملا ةياقكو « ململا عافد ىلع مهراكفأ

 مهناولغ نع مهدربو « بردأتلاو كيرعتلاو ؛ بيذهتلاو موقتلاب مهنم داسفلاو

 ملحلاو ةانألا هداز نمو « ىنغأو ىدجأ ام حصنلا زارحاو « ىفك ام لوقلاب
 ميدألا كرع هكرع نايغطلا يف آعباتتو « ناودعلا ف ايدامت مظكلاو لامتحالاو

 هلمشت نمم ةقبط لك ءاطعإ نأ ًانقيتم « ميطحتلا ىلا ميوقتلا دح هب زواجتو
 كسامتملا حراقلا ةريصبل اقاهرإ ةسايسلا نيتاوق نم اهقح هتلابإ هفنكتو «هتناعر
 ”ةنايخ موق نم نفاخت امإو » : ىلاعت هللا لاق « كلاهتملا جرحلا برغل ًافكو

 . 22« نينئاخلا بحت ال هللا نإ ءاوس ىلع مهيلإ ذيناف

 انيع هدالبل ةبقاصملاو هلامعأل ةمخاتملا روغتلا رمأب لكود نأ هاترمأو
 اهنحشيف « ةيعارم اهحلاصم يف ريبكلاو ريغصلل ةمهو « ةيعاو ًاةذأو « ةئلاك :

 «ءانغلاو ةميرصلاب نيقورعملا ةدشلاو ةلاسنلاب نيروكذملا ةدحنلاو سأيلا يوذب

 )١( لافنألا  ميركلا نآرقلا : 79 ٠

 ييثآلا نبال ةياهنلا * ىقلأو ىحوأ : ثفن (؟) ٠
 ) )9لافنألا  ميركلا نآرقلا : 68 ٠
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 ةداحتساب مهل رهظتسو « ءادعألا ةدباكمب ةريصبلاو « ءاقللا دنع ربصلاو

 «مهراقم يف مهنيب بوانيو « تاوقألاو ريملا نم راثكتسالاو تالآلاو ةحلسألا
 ( ظ ١١ ) دنع قازرألا مهيلع ردتو « دوهجملا حيرتو « دودكملا مجت ةبوانم

 نيلتو « مهتعاط نسحتو «مهددل لقو «مهدوأ موقيل « قاقحتسالاو بوجولا

 ظيعبو « مهتكوش ءادعألا ىلع دتشتو ؛ مهتدعو مهددع فثكدو ؛ مهتداقم

 نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو » : ىلاعت هللا لاق « مهتراشو مهيز رافكلا

 . 290يك"ودعو هللا ودع هب نوبهرثت ليخلا طابر
 فويسلا عارق دنع ريصلاو تابثلاب هباحصآو هسمفت. ذخأب نأ هانرمأو

 ةاضرم ءاغتبا ف مهسفنأآ اوصخربو.« فورحلاب فوحزلا فولذو « فويسلاب

 طاتحبو « نيملسملاو مالسإلا ةضيب نع ةاماحملاو « نيدلا ةزوح نع بذلاو هللا

 بوكر يف مهل حسفن الو « ررغ ىلع مهب مدقب الو « هباحصأو هسفنل كلذ عم

 مهمادقإ نوكيو « رذحلا يف قفرلا لامعتساو « مزحلاب ذخألا دعب الإ رطخ
 اذإ نومجحُي الو « ةصرف عاضت الو « ةرغ اهعم محتقي ال « ةمات ةريصب ىلع
 يمح اذإ مهسفتأب نوقلي الو « ةكرعملا دروت نع سارملا دتشاو « سانلا رمحا
 : العو لج هللا لاق « ةكلهتلا ىلإ سيمخلاب سيمخلا ىقتلاو « سيطولا
 20ج هداهج ”قح هللا قاودهاجو »

 « تايثلاب هدهع ناكرأ دشو « ءاقولاب هنامض حانج لص نأ هانرمأو

 عم بهذيو « اهريغيو اهليحب امم اهيلع قفشيو « اهزفحب امع هتمذ نوصيو
 « ”هنكمأ ًامرس مهل عورب الو « قحلا فيلاكت ىلع ريصنو « قدصلا يعاود

 « همدق ادعو فلخب الو.« همربأ ادهع ثكني الو « هنممض ًاطرش صقنب الو

 لاق « هتحفصب ىقتا نمم ملسلا لوبق ىبأي الو « هتوقعب ذولي نمع ىفاجتي الو

 )١( لافنألا  ميركلا نآرقلا : 5١ ٠
 ) 47جحلا  ميركلا نآرقلا :7/8 ٠
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 :لماق نم لج لاقو, ٠ 27 الوؤسم, ناك دهعلا نإ دهعلاب اوفوآو » : ىلاعت هللا

 , 206 اهل حنجاف ملسلل اوحنتج نإو »

 «شأجلا نوكسب مهيلع دئاعلا نمألاب ةراملاو ةراقلا هاياعر معب نأ هانرمأو

 عيمج نم مهفنكت ةطايح « مهتافرصتمو مهتاهجوتم يف مهطوحيو « شاعملا ةعسو
 ديك درت ةيامح « مهشئاعمو 2 مهلاومأو مهبرارذو مهسوفت يمحبو « مهن اهج

 مهنيب لوحتو « مهن اظم نم ببرلا يوذ جرختو « مراعلا دب ضيقتو 3 ملاظلا

 « امد مهيف كفس نم ىلع هدح ميقتو « مهيف هللا مكح يرجتو « مهناودع نيبو

 هللا لاق « ًاداسف ضرألا ف ىعس وأ « ًادانعو ًاقاقش رهظأ وأ « ًامرحم كهنتاو

 ًاداسف ضرألا ف نوعسو ”هلوسرو هللا نوبراحُم نيذلا ءازج امنإ : ىلاعت

 وأ فالخ (و ٠١8 ) نم مهلجرأو مهيدبأ عطقت وأ اوملصُس وأ اولتقث "نأ

 ٠ 99 ميلظع باذع ةرخآلا يف مهلو ايندلا يف "يزخ مهل كلذ ضرألا نيم اوفنش
 مهتامالظ نع لأسيو « هافوأو رظن متأ اياعرلا لاومأ يف رظني نأ هانرمأو

 مثضهت نع مهءابوقأ عنمدو © مهيف ةلداعلا ةنسلاب نتسو « هافحأو لاؤؤس غلبأ

 نع مهدصيو « فصانتلاو لداعتلا ىلع هدب تحن نم لمحبو « مهيفعضتسم

 عافتراو «, ةححلا حوضو دنع « اهراقم قوقحلا رقيو « ملاظتلاو بضاغتلا

 « بهاذم مهموقأو « قئارط مهدسأ ةالولاو لامعلا نم مهل راتخيو ؛ ةهبشلا

 مهل ؟؟7يوتي الو.« ًامسر مهيلع ريغب ال نأ مهنم الك رمأيو « قئالخ مهدمحأو

 ءآامسر روجلا عدب نم مهيلع ثدحي الو ءافسخ مهتالماعم يف مهموسي الو « آقح

 ٠ "5 : ءارسالا  ميركلا نآرقلا (

 5١ ٠ : لاقنألا  ميركلا نآرقلا (

 ٠ م : ةدئاملا  ميزكلا نآرقلا ("

 - رثألا نبال ةياهنلا ٠ كلهي الو عيضي ال يأ (

 دس 7305



 عنقيو « ميقسب ائيرب الو « ميثأب ارب مهنم ذخأب الو « آملظ مهنم بكتري الو
 « ةرمتسملا قوقحلاب مهتاعطاقمو مهطوسقو مهتاساقمو مهتاجرخا ف مهنم
 امف « هلبق ةالولا راثآ ءىرقتسو « ةرقتسملا دعاوقلا ىلع لدعلا يف مهلمحبو

 *؟هريغو هطامأ هركنتساو اهنم ماد امو 6 2317ه رفتقا هوافتقا نسحو © اهنم باط

 دسفأ ام ىلع ”يساحمو « حرتجاو بستكا امع لوؤسم هنأ دقتعيو

 فوبس هيعس أو ٠ ىعس ام الإ ناسنالل سيل نأو. » : ىلاعت هللا لاق « حلصأو

 ةفراعلاو « ةريبكلا ةمعنلا هذه ىئقلتيلف )6 ىفوألا ءءازجلا هازحّم مث ٠ ىرث

 هئانفب ةنطاق اهنأ ققحتيلو « اهركش بجاوب مايقلاو « اهردق ماظعإب ةريطخلا

 اولمع ام ةبقع ىلعو هيلع ةيقابو « هئالوو هحصن ةصلاخب اهراوج نسحأ ام

 اورمتساو « ةلودلا راعشب اونلعآو « هبابسأ ديكأتب اونعو ؛ دهعلا اذه ماكحأ
 ةيسابعلا ةلودلا ءالوب اوكسمتو « ةكسلاو ةبطخلا ةماقإ ف ةفولأملا ةنسلا ىلع

 قح هللا يف اودهاجو » « ةعدتبم ةلالض اهادع امو « ”ةعبتم ”ةكنكس يه يتلا

 اذه ف هابإو اندمب ىلاعت هللاو « هدالبو هدابع يف ةريسلا اوئنسحأو « 2؟2هداهج

 هللا ءاش نإ « هابقعو هتحتاف دمحيو هاضر نم فلزيو « هانيأر يذلا يأرلا

 ٠ ىلاعت

 « ةئامسمخو رشع ةئس مرحملا ف بتكو

 ( ظ ٠١ ) نينثالا موي ف اهلخدو « ةمرحلاو زعلا ديازتو « ةلمجلاو سفنلا
 ٠ ةئامسمخور شع ةنس لوألا عيبر نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل

 ٠ ريثألا نبال ةياهنلا .هرشأ عبتت يأ لل

 4١ ٠ "4 : مجنلا  ميركلا نآرقلا (؟)
 ٠ 78: جحلا  ميزكلا نآرقلا (5)
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 ةئامسمخو رشع ةنس

 « سليارط بحاص « 221)ليحنص نب ناردي. نأ ريخلا درو ةنسلا هذه يف

 ثيعلاب هبارخآل عاقبلا ةيحان ىلا ضهنو « دهتجاو غلابو (« دشحو عمج دق

 6 يقسربلا نيدلا فيس رتالسهمصالا ناكو « دانعلاو رارضإلاو داسفلاو

 نيدلا ريهظ ةنوعمل « هركسع ضعب ف قشمد ىلا لصو دق ؛« لصوملا بحاص
 ؛هلحمل ميظعتلاو هل ماركإلا يف كباتأ غلابو « مهيف وزغلاو « جنرفألا ىلع كيانأ

 دصقلا ىلع امهأر عمتجاف «عاقبلا ىلا جنرفألا ةضهنب ريخلا اذه دورو فداصو

 « نوراغ مهو « مهيلع اومحه ثيحب « ًاراهنو اليل ريسلا اذغأو « ًاعيمج امهل

 بوكر نم اونكستي ملظ « ركسملا مهقهرأف نورعشي ال ء نوراق مهنيخم يف
 مهيف فيسلا اوقلطأو « مهيلع رصنلا هللا مهحنمف « مهحالس ذخأ الو « مهليخ

 «مهلامعأ نم اوعمج دق ؛ ريثك قلخ مهو لجارلا ىلع اوتأف « آبهنو آرسأو التق

 « مهنم نيقابلا اولتقو « مهن اعجش نايعأو « مهيمدقمو مهن اسرف هوجو اورسآو

 رفناو. « ليطصا دنك مدقملاو ليجنص نب ناردب مهمدقم ريغ مهنم تلفي ملو

 ددتعلا ىلع كارثألا ىلوتساو « هلجأ هامحو « هداوج هب اجت نمم ؛ آمهعم ريس

 نأ فراعلا دهاشملا يكاحلا ركذو « داوسلاو عاركلاو لويخلاو « ةمجلا
 ةلايخلا ىراصنلاو ةلاجرلا ©©ةيدنجرسلاو ةلايخلا جنرفألا' نم لوتتملا دوقتفلا
 ظ ٠ سفن فالآ ةئالث ىلع ديزي ام ةعقولا هذه يف ةلاجرلاو

 هفلخو م ١١١7 / ه 0+0 ةنس يفوت ناك نارتربف « مهو وهو لصألا يف اذنك 0(

 : ماششلا سليارط باتك رظنا 584 ص كلذىلا ةراشالا تقبس دقو نثوي هنبا

 154 ١6 «٠

 لاقثلا ناسرفلا حالس اهمدقت ةحلسألا نم تايعون ةدع ةجنرسفلا شويج توح )0

 تناك لاقث ةلاجر مهو )» ةيدنجر سلا » مهالتو «ء ةيعاطقالا ءالبنلا ةقبط نم

 ةيدنجرسلا ناكام ابلاغ« مهيلع تاسسؤملا هذهقفنتو ةريدلاو سئانكلا مهدنجت'

 فافغلا ناسرفلا وأ ةلايخلا ءاج ءالؤه دعبو 2 لاقثلا ناسرفلا ددع فعض

 نييفقنصلا نم ىبكألا ءرزجلا ناكو جاجحلاو نييداعلا ةلاجرلا مث ( لوبكرتلا »

 يف برحلا نف باتك عوضوملا اذه لوح ريدصم لضفأ + ةقزتىملا نم نيريخألا
 ١95531 ٠ ندنل ءذط ٠ليمس *ر تفيلأت ( ةيزيلكنالاب ) ةيبيلصلا بورحلا
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 يف يقسربلا رقئس ( قآ ) نيدلا فيسو « كياتأ نيدلا ريهظ داعو
 مئئانغلاو « ينهلا رصنلاو « ينسلا رفظلاب نيرورسم قشمد ىلإ امهيركسع
 سوي مهباصأ الو « ' رشي نييركسملا نم دقفي ملف « ةرفاوتملا معنلاو « ةرفاولا

 دليلا نم سانلا جرخو « ىلتقلا سوؤرو ىرسألاب دليلا الصوو « ررض الو

 همم اولصاو « ًارورس مهرظنب اورسو « مهتنياعمب اورشبتساو « مهتدهاشمل

 نم هانس ام ىلع ىناعت هوركشو « رمهقلا حتامو « رصنلا يلوم هللا دمح
 ًآمايأ يقسربلا رقنس قآ ماقأو « نيبجلا قرشملا ءالعتسالاب نيبملا راهظتسالا
 نيبو « هنيب ةدوملا ماكحتسا دعب هدلب ىلإ ادئاع ( و ٠١9 ) هجوتو كلذ دعب

 ”رمأ ثدح ىتم « داهجلا ف داضتعالا ىلع ةقفاوملاو ةافاصملاو « نيدلا ريهظ

 ٠ ”بطخ بزحوأ |

 «قارعلا نم نيدلا ريهظ دوع لبق رابخألا تدرو ةنسلا هذه يف ناك دقو
 ليدمحأ ريمألا مهلتقو « ةيئاطلسلا هاكردلا ِق ةينطابلا نم ةثداحلا ةنئاكلاب

 رثكأو « هتدع روفوو « هتمشح ديازتو « هتهاجو عم « اهنم مرحملا يف « اهيف
 «؟)رومألا ةبقاع هللوءروكذملا لعفلاوءروهنشملا مادقالا اذه نم بجعتلا سانلا

 يأل يف « ناوضر نب نالسرأ للأ كلملا هالوم دلإو, لتق ىلع لمعو « اهيق هرمأ

 ٠ 29 روكذملا كلملا باحصأ هيلع هركدت هرمأب 4 اهنم ةححلا

 رشع ةنس مرحملا يفو » : ميدعلا نبا لاق بلطلا ةيغب يف ليدمحأ ةمجرت فب )١(

 ةصق هغمو لجر هوماجف .© دمحم ناطلسلا سلجم يف ليدمحأ ناك ةئامسمخو
 اهلوانتف « ناطلسلا ىلا هتصق لصوي نأ هلأسو ؛ بحتني وهو ملظلا اهيف وكشي
 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلا لخدم «**-+ ةدعم تناك نيكسب هيرضضف هنم

 ْ *ءالهغ

 ةداق ضعب هقحلف ٠ قرشلا دالب ىلا اهب برهي نأ لواحو بلح ةعلق لاومأ ذخأ )سس

 : ةيبيلصلا بورحلا خيرات ىلا لخدم ٠ لتق ىتح ماهسلاب هقشرو بلح دنج
06 + 
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 ٠ ةئامسمخو ةرشع ىدحإ ةنس

 يف نيدلا ريهظ بئانو « قشمد ةنحش رايتخب رالسلا يفوت ةئسلا هذه يف

 ىضق نأ ىلإ هب تلاطو « هيلع تفلتخا للعب « ةيعرلا ةسايسو ؛ دلبلا رمأ يلوت
 « هدقف نيدلا ريهظ نزحاف « اهنم نابيعش نم فصنلا ةليل يف هللا همحز هبحن
 ريغ هلاعفأ يف افيفع ناك هنأل « هيلع سانلا رثكأ فسأتو « هب باصملا همهأو

 ذاقناو ؛ ةملظم عفد يف هدصقي نمل ًائيعم ء سفنلاو لاحلا ينغ « رمخل ضرتعم

 لدعلاب لمعلا ىلع ثعيلاو « ةيعرلا حالصب دوعب اميف بانملا ليمج ةدش نم
 اذحو «هلاغشأ يف هراثآ ىفتقاف « هبصنم ف رمثع ركالسلا هدلو ميقأو « ةيوسلاو
 ٠ هلامعأ يف هلاثم

 نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا ةاقوب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو
 « هيلع اهماقم لاطو « هب تثدح ةلعب « هللا همحر « ناهفصأب هاش كلم نب دمحم

 هدلو ةنطلسلا يف هماقم ماقو « اهنم ةجحلا يذ نم رشع يداحلا يف فون نأ ىلإ

 ٠ لاحلا حالص ىلع ترقتساو « رمألا هل ماقتساو ؛ دومحم

 ءمداخلا شاتقراي رالسهفصالا نأب « بلح ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو
 .200ةبقلا نصح مهيلإ ملسو؛مهعداوو جنرفالا نداهءبلح ةيرالسهفصا يلوتم

 دصقو « هركسع يف ةيحرلا نم جرخ « يقسربلا رقنس قآ ريمألا نإ ليقو

 ( ظ ١1١9 ) لحرو. لمأ ام هل لهستي ملف « اهكلمت يف آعماط اهيلع لزنو « بلح
 ٠ لصوملا ىلا ًادمئاع اهنع

 ةعلق نم جرخأ هركذ مدقملا شاتقراي رالسهفصالا نأب آضيأ ربخلا دروو

 )١( بلحلا ةدبز يف ميدعلا نبا هركذو . ةيفارغجلا رداصملا يف آركذ هل دجآ مل :

  21نصحلا اذه عقوم ديدحت ىلع دعاسي ام هصن يف سيل امنإ ٠
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 يلاعملا يأ ريمألا ىلإ لاومألا ف رظنلاو ةيرالسهفصالا رمأ درو © بلح

 ءاهيفلامعألاو اهب لاغشألا سو 4 يقشمدلا ض هراعلاا يحلملا نب , 210 نسحملا (

 ةليل يف « ةامح ضبر ىلع جنرفالا تمجه اهنم مرحملا نم فصنلا فو
 .. الجر نيرشعو ةئام ريدقت اهلهأ نم اولتقو « رمقلا فوسخ

 .0”2ةيكاطنأ سقود كالهب ربخلا درورو

 هركسع يف قترأ نب يزاغ ليا نيدلا مجن ريمألا لصو اهنم مرحملا فو
 « اهنم جرخف «  هدارأ ام هيلع دسفو « رفص ةدم اهرمأأ ريبدت ىلوتو « بلح ىلإ

 ٠ شاترمت نيدلاماسح هدلو.يقبو

 (©0 سسكتاركلا مورلا كلمتم تومب ةينيطنطسقلا نم رابخألا تدرو اهيفو
 اهيفو « هيبأ ةريسب لمعو.« رمألا هل ماقتساو « انحوي هدلو هدعب كلملا يف ماقو
 هب تلاط ةلعب سسدقملا تيب بحاص جنرفألا كلم نيودغب تومب رابخألا تدرو
 يذلا ] وه دنك رمألا يف هدعب ماقو « اهنم ةجحلا يذ يف هكاله ببس تناكو
 . 0[ اهرلاب ] كلما [ ناك

 )١( بلحلا ةدبز نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ : ١79/17 .

 : ىثألا نبال لماكلا ١ قترأ نب يزاغليا ه ديص اهداق نيرفع برق ةكرعم يف لتق "1

14-4 . 
 ةريمألا هنتنب ال دايسكلالا باتك هنع ردصم لضفأ 7 نين وموك سويسكلا وه )2

 ٠ انيموك انآ
1 

 , قايسلا ميقتسي اميك رصاوحلا نيب ام فيضأو « كلملا وه دنك » لصألا يف (5)
 رظنا 2 8/ ةنس رابخأ يف لوألا نيودلب ةافو ركذ نأ فلؤملل قيسو اذه
 ءا988# صا
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 ةئامسمخو ةرشع يتنثإ ةنس

 ف مهعمطب ؛ جن رفألا ةيحان نم رابخألاو راثآلا تعاش ةنسلا هذه يف

 نع مالسالا ةلفغل ؛ داسفإلاو ثيعلاب اهدصق ىلع مهعامجاو « دالبلاو لقاعملا

 دادعتسالاو « لاحلا هذهل بهأتلا يف اوعرش دق مهنأو « داهجلاو وزغلاب مهدصق

 ىلع نواعتلا ىلع مهثعبو « بصانملاو تاهجلا بابرأ كبانأ نيادلا ريهظ بتاكو

 ٠ بظاوتلاو رزاوتلاب « نيعالملا رش عفد

 (هركسع يف « قشمد ىلا يزاغ لبإ نيدلا مجن ريمألا هجوتب ريخلا دروو

 لمعلا ف رواشتلاو رييدتلا يف يأرلا لامعإ ىلع كباتأ نيدلا ريهظ عم عامتجالل

 داهجلا ةضبرف ءادأل ءاعدتسالاب نامكرتلا فمئاوط لسار نأ دعب اذه « ريرقتلاو
 ٠ داشتحالاو كاذل ثعابلا ىلع ضيرحتلاو

 «هصاوخو هباحصأ ضعب يف « بلح نم قشمتد ىلإ روكذملا ريمألا لصوو
 ةرفكلا ةدهاجم ٍف داهتجالاو ةنكملا لذب ىلع ادقاعتو ادهاعتو اعمتجاو

 امهنيب قافتالا عقوو « دالبلاو لقاعملا هذه 5 داسفإلا نع مهدرطو 3 دادضألا

 نيدرام ىلإ قترأ نب يزاغ لبإ نيدلا محن (و 1١١ ) ريمألا 27[ ريصم ] ىلع
 بازحأ يف ةياكنلا ىلع مهضحو « لامعألا نم نامكرتلا عمجو « هرمأ زاجنإل

 «لاحلا ديكأتل هعم نيدلا ريهظ ريمألا ريصم ءارآلا تضتقاو « لالضلاو كرشلا

 ةرشع ىتنثا ةنس ناضمر رهش نم لوألا رشعلا يف اراسو « لامآلا ليهستو

 حالصإ نامكرتلا فيئاوط عم اررق نأ دعب هنع نيدلا ريهظ داعو « ةئامسمخو
 ةروصنملا مهمئازعو ةروفوملا مهعومجب ماشلا ىلإ لوصولل بهأتلاو مهلاوحأ

 مالطصاو نيدلا ةرصن ىلع عامتجالا عقيل ةئامسمخو ةرشع ثالث ةنس رفص يف

 « بورضملا لجألا برق نيح ىلإ قشمدب نيدلا ريهظ ماقأو « نيدحلملا ةدرملا

 )١( قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ ٠

 ل مالا



 ثالث ةنس لوألا عيبر رهش لوأ يف بلح ةيحان ىلإ راسو ؛ بوقرملا تقولاو
 ٠ ةعئامسمخو

 هللاب رهظتسملا مامالا ةفيلخلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدروو
 « هل تضرع ةلعب « نينموملا ريمأ هللاب يدنقملا مامالا نبا « نينم ْوملا ريمأ

 رشع عبارلا سيمخلا ةليل يف هبر ةمحر ىلإ ؛ هبحن ىضق نأ ىلإ هب ترمتساو
 آثس هتفالخ ةدم تناكو « ةئامسمخو ةرشع يتنثا ةنس رخآلا عيبر رهش نم

 «فاصنإلاو لدعلل ايحم « ةريسلا ليمج ناكو « ًامابأو نيرهشو ةنس نيرشعو
 وبأ دهعلا ىلو هدلو هدعب نم رمألا يلوو « فاستعالاو روجلا دصق نع ًايهان
 رهظتسملا دمحأ سابعلا ىبأ نب نينموملا ريمأ هللاب دشرتسملا « لضفلا روصنم
 تايتاكملا تذفتو « رمألا هل ماقتساو « ةعيبلا ذخأ هل ددجو « نينموملا ريمأ هللأب

 ٠ يقابلا مامإلاب ةئنهتلاو « يضاملا مامإلا نع ةيزعتلاب لامعألا رئاس ىلإ

 ةئامسمخو ةرشع ثالث ةنس تلخدو

 رمألا ىلع نيدلا مجن عم عامتجالل بلح ىلإ كباتأ نيددلا ريهظ لصو الو
 اوعمتجا دق نامكرتلا دجو « امهريبدتب نيعملا لجألا يضم دعب « امهنيب ررقملا
 « ةرهاظلا ةوقلاو « ةرفاولا ةرثدلا دادعألا يف بوص لكو « جف لك نم هيلإ

 تدروو « اهرساكم ىلع تماح اذإ نيهاوشلاو « اهسئارف بلطن دوسألا مهن أك

 فماوط نم هدشحو « هعمج نم يف « اهتم ةيكاطنأ بحاص ريجور زوريب رابخألا
 ديزي ثيحب « مهفارطأو مهلامعأ رئاس نم نمرألا ةلاجرو ( ل ١١١ ) جنرفألا

 «ريثكلا ددعلا مهو « عابتألا ىوس « لجارو سراف فلأ نيرشعلا ىلع مهددع

 ادمرسي فورعملا عضوملا يق اولزن دق مهنأو « ةكش لمكأو « ةدع متأ يف

 مهيلإ اوراط كلذ نوملسملا فرع نيحف « بلحو ةيكاطنأ نيب لقبلا ثيناد ليقو

 ىلع نيعلا عوقو نم عرسأب ناك امف ؛ روكولا ةيامح ىلإ روقصلا ةحنجأب
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 عيمج نم مهب اوطاحأو « مهيلع نوملسملا لمح ىتح نيقيرفلا براقتو « نيعلا

 «ىلاعت' هللا حنمو « ماهسلاب ًاقشرو « فويسلاب ًابرض تابنجلا رئاسو « تاهجلا

 نم ةعاس ضمت ملو « ماغطلا ةادرملا ىلع رصنلا مالسالا بزح « دمحلا هلو

 «ةلامسمخو ةرشع ثالث ةنس نم « لوألا عيبر رهش نم عباسلا تبسلا موب راهن

 ممليخب « مهلجارو مهسراف « ةدحاو ةحطس ضرألا ىلع ؛ جنرفلاو "الإ

 مهمدقم دجوو « مهربخ ربخي صخش مهنم تلفي مل ثيحب « مهحالسو

 «ةعقولا هذهل نيدهاشملا نم ةعامج ىكح دقلو « ىلتقلا نيب اعيرص 2١2ريجور

 مهنأو « ةرهابلا ىلاعت هللا ةبآ اورظنيل « ةكرعملا هذه ناكم يف اوفاط مهنأ

 ناكو « اهيف عقاولا باشنلا ةرثك نم ذفانقلاك ةعرصم لويخلا ضعب اودهاش

 يف « مالسإلل هلثم قفتن مل « حونمملا رصنلاو ؛ حوتفلا نسحأ نم حتفلا اذه

 ءاهتامح نم ةيلاخ ةرغاش ةيكاطنأ تيقبو « مايألا نم فنآلا الو « ماوعألا فلاس

 عقوف « بلاطلا ةزهن « بئاولا ةسبرف « اهلاطيأو « اهتامك نم ةيواخ « اهلاجرو
 ءاهيلإ نامكرتلا عرستل « ةعقولا هذه نع كباتأ نيدلا ريهظ ةبيغل « اهنع لفاغتلا

 زارحإب سانلا لاغتشاو « لزانلا ردقلاو « ذفانلا رمألل « اهل بهأت ريغ نم

 اهنسحب ترسو « سوفنلا اهب تيوقو « يدبألا اهب تألتما يتلا « مئانغلا

 ٠ نيملاعلا بر هلل دمحلاو « ةيرواخ مهتويب كلتف « بولقلا

 اهلخدو « رفظلا اذه بيقع « قشمد ىلا ًايفكنم كياتأ نيدلا ريهظ داعو

 نوتاخلا فداصف ةرشع ثالف ةنس ىلوألا ىدامج نم تيقب ةليلل ثبسلا موب

 شنت ةلودلا جات ناطلسلا نب قاق”د كولملا سمش كلملا ةدلاو « كلملا ةوفص

 ىلع تفشأ دقو « اهب لاطو ؛ ضرملا اهكمن دق ؛« نالسرأ بلآ ناطلسلا نيا

 ىلإو « ةعقوتم همودقل تناكو ء(و ١١١ ) توملا
 اهكردأف « ةعلطتم هتدهاشم

فوتو « ليلقلا تماقأو « اهتيصو لبقو « اهلاقم عمسو
 هترفعمو هللا ةمحر ىلإ تي

 * ةيضاملا ةنسلا رابخأ يف راصتخاب ةعقاولا هذه ىلا راشأ نأ فلؤملل قبس )0(
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 ىلوألا ىدامج رخآ دحألا موي نم ؛« رصعلاو رهظلا يتالص نيب « هناوضرو
 ىلع اهتنب ىتلا ةبقلا يف اهدلو دنع تنفدو « ةئامسمخو ةرشع ثالث ةنس
 ةبحملا « تانوصملا ءاسنلا نم تناك دقلف ؛ رضخألا ناديملا ىلع ةلطملا ةعلقلا

 ةدشو سفنلا ةوق عم « تاريخلا بلطب « ملظلا نع هزنتلاو « تاقدصلاو نيدلل
 كلملا اهدلو ةافو دنع « نيدلا ريهظ قح يف هتخوت اميف رييدتلا ةفرعمو « ةببهلا

 « لاحلا ةلودلاو ةكلمملا يف ترقتساو « رمألا هل ماقتسا نأ ىلإ « كولملا سمش

 ءاهدقفل نيدلا ريهظ قلقف ءلامآلاو اهتسايسو اهتبيهو اهيأرب بلاطملا هل تلهسنو
 «؛هتعدوأو هترخذ ام جرختساو « هتفلخ ام ملستو « هفسأو هنزح اهيلع فعاضتو

 ٠ اهتيصوب لمعو

 يف يقارعلا نيكتشمك نب قراح ريمألا يفوت ةنسلا هذه نم بجر يفو

 ٠ اهئارمأ هوجوو ةلودلا يمدقم نم ناكو اهنم بجر

 ثايغ ناطلسلا نب دومحم ناطلسلا نأب قارعلا نم رابخألا تدرو اهيفو
 هاش كلم نب رجنس ناطلسلا همع ىلإ هجون هاش كلم نب دمحم نيدلاو ايندلا
 مئاقولا نم امهنيب ىرج ام دعب « هطاسب ءىطوو « هيلع لخدو « ناسارخ ىلإ
 هرمأ حالص هيف ام ىلع هلاوحأ ررقو « هدمحأو همرتحاوهمركأف « بورحلاو

 «هتمركتو هعّلخب هفرشو « هتكلمم ىلع هرقأو « هتنباب هلصوو « هلاح ةماقتساو
 ٠ هتيغبو هلمأب ١2)[رفاظ هتدلب ناهفصأ ىلإ ايفكنم داعو

 ليلخلا روبق روهظ « سدقملا تيب نم درو نم ىكح ةنسلا هذه يفو

 نوعمتجم مهو « مالسلاو هللا نم ةالصلا مهيلع ءايبنألا بوقعيو قحسا هيدلوو

 مر الو ء دسج مهل لبي مل « ءايحألاك ىهناكو « سدقملا تيب ضرأب ةراغم يف

 روبقلا تديعأو « ةضفلاو بهذلا نم ةقلعم ليدانق ةراغملا يف مهيلعو « مظع

 حيحصلاب ملعأ هللاو « يكاحلا هاكح ام ةروص هذه ٠ هيلع تناك يتلا اهلاح ىلإ

 * هريغ نم

 لقني ثيح 19/١ : نامزلا ةآرم نم موق فيحصت وهو « ًارماط : لصألا يف )١(

 قشمد خيرات 1م 5 وضل



 ةئامسمخو ةرشع عبرأ ةنس

 ليإ نيدلا مجن ريمألا نأب بلح ةيحان نم ربخلا درو اهيف (ظا١١)
 هددجام لطبأو « فلكلاو نوثملاو بلح لهأ نع سوكملا عفر « قترأ نب يزاغ

 هلثمب رجت مل ميظع درب اهيلع عقو اهنأ نيدرام نع يكحو « ءاعدلاو دادتعالاو

 ٠ رحشلاو تاينلا رثكأ فلتأو ىشاوملا كلهأ ءام اهنم رثكأ رصب الو « ةداع

 سارفع قترأ نب كلب , ريمألا رسك اهيفو « 7١2اندرز نيدلا مجن مده اهيفو

 «ناكدنأ دلي نم نايرس ةعلق ىلع فالآ ةسمخ ريدقت مورلا نم لتقو « يمورلا

 + سارفع مهمدقم رسأو

 ٠ ىنارفعزلا تحت « ناذمه

 بكارملا يف ؛ جنرفألا كلم وه « ؟"”دنكلا لوصوب رابخألا تدرو اهيفو
 ٠ لقاعملا رثكأ كلمو « ةيرحبلا

 « بلح بحاص قترأ نب يزاغ لبا نيدلا مجن نيب ةنداهملا تعقو اهيفو

 ةيذألا نيقيرفلا نم ةهج لك فكو « ةملاسملاو ةعداوملا تررقتو « جنرفألا نيبو

 ٠ رخآلا نع

 )١( ةيبرغلا بلح يحاون نم ةدلي : : اندرز : نادلبلا مجعم يف .

 هدوقي يرحب لوطسأ ءيججم ركذ ىلع ىتأ نم رداصملا نيب دجأ ملو لصألا يف انك (00 ٠

 «ماشلاب ةجن ىلا ةداق نم هاوس وأ يناثلا نيودلب مايق ىتح وأ ءام 6« تنوك »

 هسأ رىلع ةيقدنبلا لوطسا مودق نعي دحت يروصلا ميلو نأ كلانهاملك يرحب لمعي

 يأ مال 71 / ه 6١1 ةنس يف افاي لحاس ىلا « يليشيم وجنمود جودلا »

 كلب يقتراألا ريمألا ىدل كاذنأ ًاريسأ يناثلا نيودلب ناكو . تاوتس ثالث دعي

 ٠ هلك اذه يسنالقلا نبا لكذيسو

 اك ا 07



 ةقدص نب سيد ةلح دصق دومحم ناطلسلا نأب رامخألا ثدرو اهيفو

 . ريعج ةعلق ىلا سيب”د مزهناو « اهركسع مزهو اهبهنو « هركسع يف ديزم نبا

 همركأو هراجأف « كلام نب ملاس نب كلام نيدلا باهش ريمألا اهمحاصب ًاريحتسم

 1 ٠ ةرهص امهنس دقعنا هنا لبقو « همرتحاو

 « ةركدم ةلئاه ةديدش حبر تبه « ةنسلا نم ةجحلا يذ يف نإ ليقو

 « نوتيزلا رجش نم ًاريثك تعلقو لقاعمو سئانك اهب برخف « رزجلا يحاونب

 « مهنم منغو « نيفصب نيلزانلا نامكرتلاو برعلا ىلع راغ نيلسوج نإ ليقو

 ٠ 2 ؟١"ةعازب نصح ب“رخ هدوع فو « تارفلا ءىطاشب مهيشاوم نمو

 بحاص « شويجلا ريمأ نب لضفألا لتقب رابخألا تدرو ةنسلا هذه يف

 « هيلع هيف لمعو « هل بتر رمآب « رطفلا ديع يناث هللا همحر رصمب 29رمآلا
 « هيكوم يف آبكار فدوصو « ةصرفلا تزهتتاف « هيف ةصرفلا تنكمأ نيح ىلإ

 ظفحتلاو زرحتلا نم ةياغ ىلع ناك دقو « ةرهاقلا قاوسأ ضعب يف ًازاتجم

 مهنم طايتحالاو « ةينطابلا ةفئاطلا نم اميس ال « ظقيتلاو سارتحالا لامعتساو

 «ةفلتخملا ددعلاو « ديبعلاو مدخلاو, (وب ١١؟) «ناملغلا رفاوو'« حالسلا عاونأب

 لجر هيلع بثوف « ةعامج هل دصرملاو هلتقل بترملا ناكو « ةيضاملا فويسلاو

 هيدي نيب رخآلا بثوو « باكرلا باحصأ لغش ثيحب « عراوشلا ضعب نم
 لمحو « لاحلا يف التقو ؛ ضرألا ىلإ هداوج رهظ نع اهب طقس تابرض هبرضف
 «هلتق اولون ةينطايلا نأ ىعداو « هموي نم هللا همحر فوتو + قمر هبو هرادن ىلإ

 لامعأ نم ةعيوضف اعازب «أو» ا!” 855 : نادلبلا ميوقت يف ءادفلا وبأ لاق )١(

 نم ةلحرم ىلع يهو « بلاط يبأ نب ليقع سق هب دهشم اهرهاظبو « بابلا

 ٠ ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا يف بلح
 ٠[عما1*-١١١١1 /ه 2175-ب 54 ]رمآلا يمطافلا ةفيلخلا (؟)

 كك ضربوا



 يذلا ببسلا امنإو ؛ لئاز لاحمو « لطاب ءاعدإ كلذ لب « ًاحيحص كلذ سيلو

 هنيب ام داسف « رمألا اذه ف كن ال يتلا ةحيحصلا تاياورلا هيلع تعمتجا

 ليمت امم هعنمو « هيلع هقييضتل « نينم ْوملا ريمأ هللا ماكحأب رمآلا هالوم نيدو

 رمتسملا فلخلا اذه ناك دقو « تاقوألا ضعب يف هابإ هترفانمو « هيلإ هسفن

 مزع دق زمآلا ناكو « هيف اوثدحتو « اهلهأ نم ريثكل رصمب رهظ دق « امهنيب

 تيوقو « دايعألا مايأ ف وأ « هيلع مالسلل « هرصق يف هيلع لخد اذإ هلايتغا ىلع

 « ديجملا ديع نوميملا وبأ ريمألا كلذ نم هعنمف « رمألا اذه مامتا ىلع هسفن

 «ةعمس ءوسو ةعانش هيف ناك « ةيضقلا هذه ىلع مت اذإ رمألا اذه نإ : هل لاقو

 راطقأ رئاس يف سائلا فرعي ال « ةنس نيسمخ ذنم انتمدخ يف هابآو اذه نأل

 « هتفص هذه نمل انتازاجتم يف لاحلا هذه لثم يف لاقي امف « اذه ريغ دالبلا

 « سانلا ىلإ كاذ ف رذعلا امو « ةعيظفلا ةأفاكملاو « ةعينشلا ةازاحملا هذه

 يف هنم نوفرعي امو « هبيسب. هيلع مقنن امو « هل انسوفت يف ام نوملعي ال مهو

 « ةلودلا نع بذلاو « ةقداصلا ةعاطلاو « ةصلاخلا ةالاوملا الإ رمألا رهاظ

 دامتعالاو « هناكم يف هريغ ةماقإ ىلإ ةرورضلا وعدت نأ دب الو « اهنع ةاماحملاو

 انرصق ىلإ لوخدلا نم رذحيف « هضعب وأ هنكمتك نكمتيف « هبصنم يف هيلع
 نإو « ادعم ًامئاخ ناك انيلع لخد نإو « هريغ ىلع ىرج امم « هسفن ىلع انوخ

 ىلع لديو « ةشحولا دكؤي ام لعفلا اذه يو « آدعتسم الجو جرخ انع جرخ

 دبع ابأ ليمتست نأ ريبدتلا يف باوصلا لب « دعب اميفو مويلا يف رييدتلا داسف

 « هرهجو هرس ىلع علطملا هرمأ ىلع بلاغلا « 2>يحئاطبلا نب ( دمحم ) هللا

 ناك ثيح « عيضو لصأ نم ناك هنأ ليقو م ٠١86 /ه 214 ةنس هدلوم ناك )١(

 قحتلا مث ؛ الامح لمعو رصم ىلا ىضم « قارعلاب لضفألا سيساوج نم هدلاو
 يوذ نم ناك هنأب هترازو يف فصوي « نيشارفلا عم همدختساف لضفألا ربادب

 ىلا علطتلا ريثك « زرحتلا ديدش « ءامدلل اكافس ردصلا عساو ةديدسلا ءارآلا

 * همايأ يف سانلاب ةاعسلاو نوشاولا .ششكف ةماعلاو دنجلا نم سانلا لاوحأ

 ٠ الا" ب الالا : يمطافلا رصعلا يف ءارزولاو ةرازولا

 دس ”595 ]أ



 نيعيو ؛ كلذ ىلإ بيج هنإف « هيصنم ف هعمطتتو « هينمثتو هدعتاو, هلسارتو

 انتالاوم هداقتعاو انيهذم هبهذم نأل « اند امهدحأ نيرمأل ( ظ ١١١ ) هيلع

 رمألا ريدبو « اهيف هيصنم يف ريصي هنوكو « اهبحو ايندلل يناثلاو « انتيحمو
 « بكر اذإ هلاتغي نمم « هيلإ تفتلي الو « هل هبوب الو فرعي ال نمب هيلع
 هدقفل فسألاو « هيلع نزحلاو همدب بلطلا انرهظأو « هانلتق هلتق نمب انرفظ اذإف
 .ةعمسلا ءوسو «ةلاقلا حبق انع لوزيو « طوسبم ةيعرلا ةفاك دنع انرذع نوكيف

 «ةرهاظ هيف لاحلاو « همامتإ يف عرشو « ةيضقلا هذه ىلع رمألا رقتساف

 ةفاك نع روتسم ريغ ًارورس هلتقمب رسو « موتحملا هءاضق هيلع هللا ىضقو
 يسرك دنع رصمب هيف لتق يذلا عضوم ا نإ ليقو « ةرهاقلاو رصمب صاخلا

 سمخ ةنس ناضمر رهش خلس دحألا موب يف « نيتقيوسلا سأر يف ؛ )رسجلا

 نامث ةنس اكعب ناك هدلوم نأل « ةنس نوسمخو عبس كاذ ذا هرمعو ةئامسمخو

 ةريسلا ليمج « ةنسلا بهذم يف داقتعالا نسح ناكو « ةئامعبرأو نيسمخو

 ؛ ةمهلا ىلاع « رييدتلاو يأرلا بئاص « ةيعرلاو ةيركسعلا يف لدعلل آرثؤم
 : سدحلا قداص + سفنلا ميرك « سحلا يفاص « ةفرعملا بقاث « ةمزعلا يضام

 هل تنزحو « نويعلا هتكيف « ملظلا بهاذم نع ًادئاح « روجلا نع الداع

 لقنتاو « هدقف دنع رييدتلا دمح الو « هلثمب هدعب نامزلا تأب ملو « بولقلا

 هنئازخ ىلع لمتشاو « نينموملا ريمأ هللا ماكحأب رمآلا هبحاص ىلإ هدعب رمألا
 تمظنتاو « روفولاو ةرثكلا يف ةياغلا وهو « هئاثأو هعاركو هرئاخذو هلاومأو

 ءهدعوب هل ىفوو « يحئاطبلا نب هللا دبع ابأ ماقأو ؛ روثأملا ىلع رومألا ؟''رمآلل

 ٠ ضفخلاو عفرلاو ضقنلاو مربلا يف هدب طسبو « نومأملاب هبقلو

 كانه نمو « ةضورلا ةريزجو طاطسفلا نيب ًابوصنم ناك انه هيلإ راشملا ىسجلا 0

 اهقوف دم ضعبلا اهضعبي ةطوبرم بكارم نم فلأتي ناكو « ةزيجلا سس ىلا
 يزي رقملا ططخ . باودلاو سانلا رويعل مدختمسا و 2 بارتلاب تيطغ باشحخأ

 .اا/ل٠/ *

 ٠ انتبثأ ام هياوص فيحصت وهو « ءارمألل : لصألا يف (1؟)

 كه ضل



 مهدصقو « بوردلا نم جركلا روهظب ةنسلا هذه ف رابخألا تدروو

 ٠ بحاص « قترأ نب يزاغ لبا نيدلا مجن ريمألاب دجنتساف « لرغط كلملا دالب
 مهاعد ام ىلا اوباجآف « ديزم نب ةقدص نب سيبد ريمألابو نامكرتلابو ؛ بلح

 ءافوخ جركلا عمج مزهناف « ميظع قلخ يف هوحن اوهجوتو « هيلع مهثعبو ؛ هيلإ
 ؛نيملسملا ىلع اوداعف «بوردلا يف مهوقياضو « نوملسملا مهقياضو «ًاقرف داعو

 اهوحتتفاف « سيلفت ةنبدم اودصقو « ةميظع ةلتقم مهنم اولتقو مهوم زهف

 ٠ ؟0اهيف ناك نم اولتقو فيسلاب

 نيتيبيصلا نيتلمحلل خرأ يذلا لوهجملا ينايرسلا خرؤملا ةعقولا هذه ىكذ )1( 
 مدقو 17944 197/8 : لماكلا يف يبثألا نبا كلذكو . ةيناثلاو ىلوألا
 هييباتك نم ةلوطملا ةخسنلا يف كلذو . هاوس دنع اهدجن ال ليصافت يقرافلا

 0و ١١) -ظ 159: قاروألا / 8-48 / مقرب يناطيربلا فحتملا يف ةظوفحملاو
 ةئامسمخو ةرشع سمخ ةنس يفو : لاق ثيح « ةيشاحلا يف هتيثأ صنلا اذه ةميقلو

 ناكو سيلفت هيلإ اوملسيل هنوعدتسي يزاغ ليا نيدلا مجن ىلا سيلفت لهآ ذقن

 ءرقعج ينب نومسي اهلهأ نم موق اهكلم ناكو . ةنس نيعب رأ رادقم اهلهأ ديب اهل
 ءاهلهأ ىلا مهرمآ داعف « اولحمضاو مهرابك ضرقنا مث ةنس يتئام رادقم نم

 ناكو ء ةنس نيعيرأ ةدم' كلذك اوقبو « دحاو مهنم مهرمأ يلي .هش لك ناكو

 ناكو « تلحمضاو ةديدش ةقياضم اهقياض دق جركلاو زاغبألا كلم دواد كلملا
 ءنارأو يرتج كلم ناكو. ٠ دمحم ناطلسلا ني كب لرغط ناطلسلا ىلا !وذفن دق

 ةدسم اذه ىلع اوقبو ء مهل جركلا كلم ةقياضم تدازو « ةنحش مهل ذفنف

 هعم ةنحش مهدنع نوكيو « رانيد فالآ ةرشع ةنس لك يف هل اولمحي نأ اوقفتاف
 ٠ ةدم كلذ ىلع اوقبف « سراوف ةرشع

 سيب د هعمو « ةميظع .نكاسع هعمو راسف « هنوعدتسي يزاغليا مجن ىلا اوذفنو

 ناكو , نوتاخ ناهج هتنبا ىلع نيدلا مجت رهص ناكو برعلا كلم ةقدص نبا

 ناغط ةلودلا سمش ىلا دفنو , .كاسعلاب راسف , ةنسلا كلت يف هيلإ لصو دق

 نم لخدي نأ هرمأو ء نيود ةنيدم هل ناكو « سيلدبو نزرأ بحاص نالسرأ

 هدلو هعمو « ةتابث نبا نيدلا ملع يضاقلا هعم ذخأو راسو « سيلفت يقرش

 ,نيدرام يضاق (51/7 ةنس ينعي) نآلا وه « ريبكلا حتفلا وبأ نيدلا ملع يضاقلا

 فلختو . مورلا نزرأ ىلا اولصوف ٠ هعم راسو نودبع نب مامت وبآ ريزولاو

 قيرطو + سرفلا ةيالو نم .كاسعلاب لخدو « مورلا نزرأب ريزولاو يضاقلا

 ا لا



 تكلهأف « مايأ ةثالث ( ظ ١١ ) ءادوس حبر رصمب تبه ةئسلا هذه فو

 ناطلسلا زهجتو ء سيلفت باب ىلع عمجأ ركاسعلا عمجت نأ اوقفتاو , ثيلاي رب

 مجن لصواو « نيود نم بدحألا نالسرأ نافط راسو ٠ يزنج ةيحان نم كبل رغط
 ٠ موي فصن رادقم ليجلا سيلفت نيبو هنيب يقب نأ ىلا نيدلا

 ةميظع ركاسع يف « برغلا بنج نم يرطيميد هدلو هعمو . دواد كلملا جرخو

 ناطلسلا ركاسع تلصو نكت ملو « ةفحل يف مهو ٠ لبجلا نم مهيلع ردحي ناكو
 رسكو 2 ًاميظع الاتق اولتاقتو ء هعم نمب بدحألا ةلودلا سمش الو كبلرغط

 جرخو « ةميظع ةمينغ مهنم رافكلا منغو « ًاريثك اقلخ هنم لتقو ٠ نيدلا مجن

 ١ اننامز ىلا ىرسألا نم مهدنع يقب نأ ثيحب ريسي سفن يف سيب 'دو « نيدلا مجن
 ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةنسفسيلفت ىلا تلخد نيح ةعقولا عضوم تيأر دقلو

 2, هعم تجرخو «هدنع تيقبو ءزاخبألا كلم ةمدخىلا تلصو مث ٠ اهب تمقأف

 دني ردلا فرطو ناللا ىلا زاتجاو « ًاموي نيعبسو فين رادقم هعم هتيالو يف ترسو

 عساو جروب ىلا زاغبألا ةيالو يف مايألا ضعب انلصو دقلو . زاخبألا ةيالو ىلاو.
 هذه يف نالف اي : يل لاقو « كانه كلملا لزنو . ةخماش ةعلق يف « لبج تحت

 هريصبأو ء دغلا نم هيلإ دعصاف «٠ يزاغليا ةبون نم برعتسم ريسأ لجر ةعلقلا
 تيف 2 هقلطيل كلملا نم هبلطأ : تلقو كلذ ىلع تلوعف « وه نيأ نم هلأساو

 هيلإ لصو هنأل ليحرلا ىلا قوب برض .صحسلا تقو نم ناك املف « ةليللا كلت

 « سائلا لحرو , لحر ريخلا هلصو نيحف ٠ تشوشت دق هتيالو ضعب نأ ربخلا
 نمب داعو ٠ نيدلا مجن سسك املو "٠ ؛ لجرلا كلذب عامتجالا يل ردقي ملو

 اهرصاحو«. سيلفت ىلع لزنو ٠ ىرسألاو مئانغلاب زاغبألا كلم لحر ء هعم يقب

 دعبو «2 اهبهنو اهقرحأف « ًافيس اهلخدو « برغلا لبق نم اهروس مده مث . ةدم
 كلت مهنع طقسأو « ليمجلاب مهدعوو « مهبولق بيطو « اهلهأ نمأ مايأ ةثالث
 نم هودارأ املك نيملسملل طرشو جارخلاو طاسقألاو « نؤملاو راشعألا ةنسلا

 ريزنخ ةئيدملاب نيملسملا بناج ىلا ىبعي ال هنأ ء اهب قاب نآلا وه يذلا طرشلا

 ةفيلغلاو ناطلسلا مسا اهيلعو مهاردلا مهل برضو « اهقوس يف الو اهب حبذي الو
 همساو « مالسلا هيلع يبنلا مساو هللا مسا نخآلا هجولا يفو ء دحاولا هجولا يف

 طريشو « همد ردهأ. دق املسم ىذآ نم نإ : دليلا ف ىدانو ء مهردلا بتاج ىلع»

 ىعديو ىلصيو ةعمجلا موي بطخي نأو . ًارهاظ ةءارقلاو ةالصلاو ناذألا مهل

 ليعامسا مامح نأ طرشو « ىبنملا ىلع امهريغل ىعدي الو . ناطلسلاو ةفيلخلل

 - يف يجركلا ةمدخ فصوو « يدوهي الو ينمرأ الو يجرك اهلخدي ال سيلفتب
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 ةئامسمخو ةرشع تس ةنس

 نسب سيب”د ريمألا نب « دادنب ةيحان نم رابخألا تدرو ةئسلا هذه يف
 اهفارطأ يف ثاعو « هدشح يف دادغب دصقو « دشتحاو عمج « ديزم نب ةقدص

 راد نم نينمؤملا ريمأ هللاب دشرتسملا ةفيلخلا مامإلا جرخف « اهفانكأ يف دسفأو

 ىلا متو همزهف « هيلع لمحو « هيلإ رهظو « دانجألا هيلا تعمتحاو « ةفالخلا

 ٠ ةناسمخو ةرشع عبس ةنس مرحملا ف اهلخدو دادعب ىلا داعو « جابيدلاو

 . اهمقن ءايشأل ١2)7هريزو ىلع طخس دومحم ناطلسلا نأب اهيف ربخلا دروو

 ٠ لتقف هلتقب مدقت مث « هيلع ضبقلاب رمأو هنم اهركنأو هيلع

(0) 

 * رين اند ةثالث ملسملا ةمدخو «, ريناند ةعيرأ يدوهيلا ةمدخو « سناند ةسمخ ةنسلا

 مركأ ةيفوصلاو نيدلاو ملعلا لهأل لعجو ء ناسحالا ةياغ نيملسملا ىلا نسحأو
 تلخد امل اهلك طورشلا هذه تيآر دقلو ٠ نيملسملا دنع مهل سيل امو « لزانملا

 يرطيميد زاخبألا كلم تيآر دقلو . ةئامسمخو نيعيرآو نامث ةنس يف سيلفت ىلا

 موي تاذ لزنو « امايأ اهب ماقأو « سيلفت ىلا لن دقو ٠ هتمدخ يف تنك يذلا

 بطخ ىتح هعضوم فقوف « بيطخلا لباقت ةكد ىلع سلجو « عماجلا ىلا ةعمج

 عماجلا مسرب قلطأو جرخ مث . اهعيمج ةبطخلا عمسي سانلا لكو « بيطخلا
 نيذلاو ء ةيفوصلاو فارشألاو ظاعولاو ءاملعلا ىرأ تنكو رمحأ رانيد يتئام

 تنك دقلو « هلثمب سيل ام مهعم دمتعيو « مهمرتحيو مهيطعيو مهمركي نولصي
 ٠ ©« ةسمرحلا كلت اومرتحا ام دادغبب مهنتأ ول ام نيملسملل همارتحال ىرأ

 لعف كلذكو ةطلسلا يف هكولسو هقالخأ نع ثدحتو //٠١/8 : يبثألا نبا هركذ

 ريزو يمريمسلا بلاط وبأ : لاق ثيح ١ / ا٠١- ٠١9 : يزوجلا نبا طبس

 , قسفلاو ملظلاب ًارهاجم ًامولظ ناكو برح نب يلع همساو: ء دومحم ناطلسلا

 لكو « ةرئاجلا ننسلا دادغب لهآ ىلع تننس دقل : لوقي ناكو «٠ سوكملا داعأو

 دقو « منهج يف ًاريصح تشرف دقو ايندلا يف ملسأ امو « يلاعفأ عبتي ملاظ

 ناكو 2 هللا الإ هل ىصان ال نأ يملظو سانلا ىلع يدعتلا ةرثك نم تييحتسا

 ةينطابلا نم ةثالث هيلع بثو ثيح « اهحابص يف لتق يتلا ةليللا يف هنم لوقلا اذه

 ًاماقتنا يئارغطلا ناملغ نم دحاو هلتقل درجت ليقو  ةاشلا حبذت امك هوحبذو
 ٠ هتايحب تدوأ , نيكاكس ةدع هنعطف : ,ئارغطلل
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 ٠ ناهفصأ ةنيدم ىلإ ًادئاع هجوت اهنم رقص فو

 ريزو لوصوملا نب لضفلا ايأ نأ بلح ةيحان نم ربخلا درو رفص فو

 ريخلا لعف ىلا ليمي ةقيرطلا نسح ناكو « رهشلا يف بلحب يفوت ناوضر كلملا
 ء رشلا دصق نع 22) تكسي ]و

 رثكأ قرغف « ربعج ةعلق ضبر ىلا لخد ىتح ميظع ليس ءاج اهيفو
 هب ىمر ىتح ضبرلا نم هلمح آسرف اهنم جرخاو اهمدهو ؛ اهنكاسمو اهرود
 فراجلا ليسلا اذهب ةكلاهلا رودلا ةدع نإ ليقو « تارفلا يف روسلا ىلعأ نم

 ٠ ناكم ةئامتامث

 مطقو « هركسع يف بلح نم جرخ قترأ نب نيدلا مجن ريمألا نإ ليقو
 داعو « مهلامعأ يف هب رفظ ام فلتآف هوقلي, ملف « جنرفألا فداصو « تارفلا

 ٠ بلح رهاظب « قدينكفلا ىلإ ًائفكنم

 ةلاجرلاب نحشم وهو « روص ىلا يرصملا لوطصألا لصو ةنسلا هذه ٍفو

 فيس ريمألا ىلع لمعلا « يلاولا سفن فو « ركاسعلا نم ةفئاطو « ةبرحبلا
 جرسخ املف « كبانأ نيدلا ريهظ ريمألا لبق نم روصب يلاولا ؛ دوعسم ةلودلا
 « مدقملا بكرم يف لصح املف لوزنلا هولأس « لوطصألا يلاو ىلع مالسلل

 « لوطصألا علقأ املو « مهيدبأ يف دلبلا لصحو « ةديكملا هيلع تمتو هلقتعا
 جاتحيام هل علطأو « راد ف لزنأو مركأ « دوعسم ريمألا هيفو « رصم ىلا لصوو

 ( ظ )١١ تعباتت روص لهأ يواكش نأ رييدتلا اذه يف ناك ببسلاو « هيلإ

 ةيالولا نم ناك ام ةلازإو « هيلع ريبدتلا ءارآلا تضتقاف هللا ماكحأب رمآلا ىلا

 « جنرفألا ىلا اهجورخ « اهيف ريبدتلا ءوسو « اهنم هجورخ ةبقاع تناكو « هيلإ
 ٠ مهتكلم يف اهلوصحو

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك ١١١/١ : نامزلا ةآرم نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 كك ورمل 0-7



 ضهف « قنرأ نب كلب ةلودلا رون ريمألا نأب « ربخلا درو ةئسلا هذه فو

 مهرسكو « مهب عقوأو « اهرلاب جنرفألا دصقو « بجر نم مايأ يف هركسع يف

 ٠جورس دنع مهيمدقم نم ةعامجو«7١2نايلك هتلاخ نباو نيلسوج مهمدقم رسأو

 هل تضرع ةلعب قترأ نب يزاغ ليا نيدلا مجن ريمألا ةافوب ربخلا دروو

 يف « ركب رايد نم « نيقرافايم لمع نم ؟97لوحفلاب فرعت ةيرق يف لزان وهو
 سمش هدلو هدعب هيصنم ف ماقو « ةنسلا نم ناضمر رهش نم سداسلا

 ةدم اماقأو « نيدرام اكلمو نيدلا مجن ءانبآ شاترمت هوخأو ناميلس ةلودلا

 ٠ ؟)امهنم لك نم رمتسا فلخ امهنيب ىرجو نيقفتم

 ةفئامسمخو ةرشع عبس ةنس

 ريمأ « هللاب دشرتسملا مامإلا زوربب دادغب ةيحان نم رابخألا تدرو اهيف

 ريمألا دصق ىلع امزاع « يقسربلا رقنس ( قآ ) ريمألا هتلمج فو « نينمؤملا
 ثايصعلاب ةرهاجملاو فالخلا نم هيلع وه | 6 كيزم نب ةقدص نب سيبأد

 ناريلاج هبيرقو نيلسوجرسأ ةعقاو ليصفتلاب لوهجملا يناهرسلا خرؤملا نكذ )١(

 لاق دايز نصح كلب رداغ امدنع هنأ يورو ( تريترخ ) دايز نصح يف امهنجسو
 دعب ناك اذكهو « هللا ءاش نا كعم نوكيل نيودلب كلملا بلجأ فوس : نيلسوجل

 صوصن عم هرشن ددصب انأو ينايرسلا صنلا اذه آرخؤم تمجرت دقو « ةنس
 -« ةيناثلاو ىلوألا ناتيبيلصلا ناتلمحلا ١ لوح ةيقيرغاو ةيبرعو ةينيتال ىرخأ

 لسوأ » يقرافلا يفو « نيلوجع » ٠١6/1 : بلحلا ةدبز يفو لصألا يف اذك (؟)

 هجو نايبتو ديدحتلل نادلبلا بتك يف ءامسألا هذه نم يأ دجأ ملو « ةنيهلا

 ٠ ةمسملا

 ةئامسمخو ةرشع سمخ ةئنس يفو ليق :-ظو ١71١ ب نيقرافايم خيرات يف ءاج ()
 ىلا جرخو « ةثامسمخو رشع تس ةنس اهي ماقأو ء نيدرام ىلا نيدلا مجن داع

 نيكتفط تنب نوتاخلا هتجوز هعمو كانه ماقأو ٠ نيقرافايم دلب نم ةنيهلا لسوأ

 اليل لمحف « ناضمر نيرشع عباس سيمغلا موي يفوتو ضرمف « قشمد بحاص

 دع "80ه ]أ



 ىتح « دادعبب رعسلا عفتراو « اهوبهنتاف ةلحلا اودصقو « لامعألا يف داسفلاو

 ةنداهملا رارقتساب بلحا ةيحان نم ربخلا دروو « رانيدب لاطرأ ةتس زبخلا غلب

 « بلح بحاص «١!قترآ نب [ رابجلا دبع نب ناميلس ] ةلودلا ردب ريمألا نيب

 يف تلصحو « اهوملستف جنرفالا ىلإ براثألا ةعلق ميلست ىلع جنرفألا نيبو

 «نيبناحلا نم لامعألا لاوحأ تماقتساو « اذه ىلع ةعداوملا ترمتساو « مهيدبأ

 ٠ ةنسلا نم رفص يف « نيلمعلا نيب اهيف نيددرتملل ةللاسلا تنمأو

 )0ع(

 , اليل نيقرافايم اولصوو « نوتاخلاو ناميلس ةلودلا سمش ريمألا هدلو بكرو

 ,هنكسي لجر هئارو نمو + هسرف ىلع ريمألا اوسلجأو « ةوهلا باب ىلا اولصوو

 بحص نمم خيش لخدف « يلفنك همسا ناكو , يلاولا لزنف ,ء اوحاصو اومدقتو

 «بايلا حتفف «ء نوتاغلاو ةلودلا سمش هملكو ٠ هنامز لوأ نم نيدلامجن ريمألا

 « اوجضو اوحاص 2 رصقلا ضرأ يف اولصح املف «٠ ضيرم ريمألا نإ اولاقف

 نمو دلبلا لهأ دعصو ؛ سانلا حبصأو . ةعاسلا هذه يف ييمألا تام : اولاقو

 ةدم يلدنسلاب نقدو هيلع يلصو يسيمألا لسغو + رصقلا ىلا دنجلا نم اهب ناك

 ٠ كانه نفدف « ناطلسلا ةبق يقرش ريمألا دجسم يف نفدو جرخأآ مث

 ال ء, ناوضر كلملا تنب : نوتاخ !دنخ رفب جوزت دق يزاغ ليا نيدلا مجن ناكو,

 اهجورزتو اهري ملو تامو ٠ اهآر الو اهب لخدي ملو « اهيلع دقحو « بلح كلم

 * قترآ نب مارهب نب كلب ريمألا هدعي

 2« تباث نب كلملا دبع ريزولا رزوتساو نيقرافايمب ةلودلا سمش ىقتساو : ليق

 ذخأو تام نأ ىلا هعم تيقبو ٠ كلب ريمألا نم تربترخ ذخآو « هيلإ رومألا درو

 نيدلا ماسح اهذخآ يتلا عايضلا ذخآوءدواد ريمألا نم ةزح دلب ذخأو دواد يبمألا

 نيدلا ماسح ] لخدو * ٠٠ نيقرافايم دلب نم نزرأ بحاص ( بدحألا نب يقرق )

 , كلملا ديع رزوتساو ةئامسمخو ةرشع نامث ةنس لاوش يف دلبلا [ شاترمت

 , سانلا ىلا نسحأو « نيدلا مجن هيبأل ناك ام عيمج هل لصحو . هلاح رقتساو

 ٠ « كلملاي ديتساو ء هوبحأو

 نب ناميلسف مهو وهو « قترأ نب يزاغ ليا نب ةلودلا ردب ريمألا » : لصألا يف

 نبال لماكلا * 7٠4/17 73٠١ : بلحلا ةدبز ظنا « نيقرافايم ملست يزاغ ليا
 . 11/8 : يبثألا
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 ةيحان ىلإ هركسع يف جنرفألا كلم نيودغب ضيهنب ربخلا درو امهيفو
 نصحل لزانم وهو « اهنم رفص مسات يف « قترأ نب كلب ريمألا ىلإ « بلح

 ؛ هرسأو هرسكف ©[ ةجنس ] ةرطنق نم برقلاب ايقتلاو هيلإ ضهنف "2١ ركركلا
 ف هلقتعاف « هركسع هوجو نم ةعامج عم ( ه4 ( ًاريسأ هدب ف لصحو

 لصو دق ةلودلا ماسح نب نالسرأ ناغط ناكو « هرود ضعبو « هقرحأو هبهنو

 « قشمد ىلإ اهنع نيدلا ريهظ داعف « اهبحاص ناخ ريخ ةنومل صمح ىلإ
 عيبر يف اهيلع قترأ نب كلب ريمألا لوزنب بلح ةيحان نم ربخلا دروو

 ءاثالثلا موي يف نامألاب اهمكاست نأ ىلإ اهقياضو « اهعرز قرحأو « اهنم لوألا
 دقو قترأ نب "”رابجلا دبع همع نبا ةلودلا ردب نم « ىلوألا ىدامج ةعرغ
 ٠ لوألا عيبر رهش يف ناكر ح ةنيدم مكلست كلذ ناك

 ةيحان نم «؟"ةتاول ركسع نم ريثك قيرف لوصوب رابخألا تدرو اهيفو
 نب هللا دبع وبأ نومأملا مهيلا رهظو « اهلامعأ يف اودسفأو « رصم ىلإ برغلا

 *نادلبلا مجعم * طوب رخوأ تربت رخ دايز نصحو طابسيمس نيب نصح كرك )١1(
 كلذ كردتسا « فيحصتو طقس ةلمجلاب ملآ دقو « ةرظنم نم برقلاب » لصألا ف (1؟)

 يفو « ةجنس ةرطنق نم برقلاب » هيف ءاج ثيح - ١1١/1 : بلحلا ةدبز نم

 اسملك لايس لمر هرارق نأل هضوخ أيهتي ال ميظع رهن : ةجنس : نادلبلا مجعم

 موسيكو روصنم نصح نيب يرجي وهو 2 هقرغف هب لاس هلجرب ناسنالا هئطو
 « ايندلا بئاجع ىدحا يه ةميظع ةرطنق رهنلا اذه ىلعو « ريضم رايد نم امهو

 ٠ طشلا ىلا طشلا نم دحاو قاط ىهو

 ٠ ةقباسلا ةحفصلا يف ١  ةيشاحلا ىظنا ٠ مهو وهو يزاغ ليا : لصألا يف (5)
 رظنا ٠ ىندألا ديعصلاب تناك هتاول ةروثو , برغملا يف ريربلا لئابق تايربك نم (5)

 ٠ 9!//؟ : اقنحلا لظاعتا

 كل وخر



 رصم ركسع يف « شويجلا ريمأ نب ديهشلا لضفألا ماقم يف ماقملا  يحئاطبلا
 ع مهرسكف مهيقلو « هللاب يلعتسملا نب هللا ماكحأب رمآلا مامإلا هبحاص رمأب
 «ةنس لك يف هب نوموقي آمولعم آاجرخ مهيلع ررقو « ًاريثك آقلخ مهنم رسأو لئقو
 رفظلا نسحبو « ًاروصنم ًامناغ رصم ىلإ نومألملا داعو ؛ مهنكامأ ىلإ اوداعو

 ٠* ًارورسم

 « رحبلا يف ةقدانبلا لوطصا يقل رصم لوطصا نأب ربخلا درو اهيفو

 « قترأ نب كلب ريمألا كلم « اهنم لوألا عيبر رهش نم لوألا رشعلا فو

 سيو'رلا نيودغب كلملا نأب تربترخ ةيحان نم ربخلا درو ةنسلا هذه فو
 ريمألا رسأ ف اوناك نيذلا ىرسألا نم مهريغو ؛ جنرفألا يمدقم نيلسوجو

 ةملقلا اوكلمو مهنيب اميف ةليحلا اولمع تربترخ ةعلق يف نيلقتعملا « كلب
 مويلا كلذ ف برهو هب اورفظ, ملو اجنو نيودغب كلملا ...... ©؟9اويرهو
 ٠ هلاقتعا نم ةرابلا فقسأ ًاضيأ

 . "87 : ص ؟ مقر ةيشاحلا ىظنا )1(

 ميدعلا نبا ةعقاولا هذه كذو « بارطضاو ةياورلاب طقس كانهو ٠ لصألاب اذك )0

 ةيبرعلارداصملا تامولعمنأ ظحالملانمامنإ ءهاوسو 7١517١7:/7بلحلاةدب زيف

 لوهجملا ينايرسلا خرؤملا نأ ظحلا نسحلو « ضرغلاب يفت ال ةثداحلا هذه لوح
 [م1717١١] ١878  ةنسلا كلت نم بآ رهش يفو : لاق ثيح باهساب اهنع ثدحت

 ةرماؤم كبحب موسيك نصح يف مدخي ناك نمم « نمرألا نم الجر نوريشع ماق
 دونج لكش ىلع نيركنتم دايز ةعلق ىلا اوبهذف ٠ ةكلملاو نيوملا يرفدوج عم
 رهاظتو « ةنجادلا رويطلاو هكاوفلاو بنعلا نولمحي مهنم ةرشع ناكو « ءارقف

 نورخآلا يقب وءمهملظ يذلا مهتنيدم يلاو دض ىوكشلل اوتأ نويورق مهنأ ءالؤه

 نصحلا ةياوب ىلإ ضارغألا لمحت تناك يتلا ةعامجلا تبهذو « لمعلا ةعاس

 كل : وو



 «تربترخ ىلإ هركسع يف كلب ةلودلا رون ريمألا هجوت روكذملا رهشلايفو

 مهتم بلطف « مهيلاو دض ىوكشلا وهو 2 مهمودق ببسي باوبلا اوربخآو ايلعلا

 ناك نأ فدصو « مهم ودقب ةعلقلا ةنحش ىطخي امنيب « نيتباوبلا نيب راظتنالا

 ًاعيمج اوناكو , مهب ةرمخلا ترثأ دقو ء هطايضل ةميلو كاذنآ ميقي ةنحشلا

 , ةميلولا نودهاشي سرحلا لاجر نم نوريثك ناكو ء رورسلاو ةطيفلا ىهتنمب

 ٠ ةباوبلا ىلع باوبلا عم ةثالث وأ نانثا ىوس قبي ملو

 تاباوبلا نيب ةقلعملا فويسلا فاطتخال لاجرلا دمع ةنحشلا رابخال بهذ امدتعو

 مهراظتناب اوناك نيذلا مهقاقر اوعد مث « كانه هودجو نم لكو باوبلا اولتقو

. 

 عسيمج اولتقو |وعفدتاو ٠ باوبألا اوحتفو مهيلإ ءالؤه مضناو ٠ جراخلا يف

 . راسأ اوكف مئ « ءانثتسا نودب ةميلولا يف نوكرتشي اوناك نيذلا طايضلا

 - ةنيددملا لخاد اوناك نيذلا نمرألا عيمج مهدعاسو « ةعلقلا اولتحاو , ىرسألا

 عيسمجت امك ٠ بلح يف كلب ىلا نبخلا لسرأ ٠ ةعقاولا هذه نبخ رشتنا املاحو

 جرخيال ىتح بثك نع اهوبقارو , ةعلقلاب اوطاحأو بوصو بدح لك نم كارتألا

 وأ نانثا هعمو ىلوألا ةليللا يف نيلسوج دمعو « ناسنا اهلخدي وأ دحأ اهنم

 نيلسوج ناكو ء اوجنو راصحلا اوقرتخاو « ةعاجشي برهلا ىلا ٠ نورخآ ةئالث

 مق « هذاقنال آاشيج بلجيو سدقلا ىلا لصي ىتح حاتري الأب كلملا دعو دق

 ٠ سدقلاف , ةيكاطنأف . رشاب لتف موسيكب ًارام راس

 دق ع ةرايلا فقسأ ] ناريلاجو نيودلب نأ مهعأمس ىدل ةجن رفلا حرف دازو

 ثدحام ربخب كلب عمس امدنع امنإ « تطقس دق دايز ةعلق نأو , امهحارس قلطأ

 كرحتلاب أدب « هتورث نزخمو « هلام تيبو  هكلم ةمصاع « ةنيصحلا هتعلق يف

 ةرشع دعب يأ « مايأ ةعبرأ ةدم يف دايز ةعلق ىلا لصوو ٠ هشيج قرف عم الاح

 يلا راصحلا تالآ بصنو « ةوارضي ةعلقلا مجاهو « ةعقاولا ثودح نم مايأ

 ةجنرفلا رىضحي نأ ةيشخ « ةدحاو ةقيقد فقوت نود اهتايامرب روسلا تفذنق

 , ةيماحلا ميلست كلب بلطو « روسلا يف ةملث اوحتف مايأ ةعضي يفو , اهتدجنل
 سسمديف م ةعلقلا ةمجاهم يف بغري مل هنأل ٠ اهدارفأ ةايح ظفحي نأ اهدعوو

 جيرهص قوف ًاماقم نخآ جرب مده نم نكمت اذه ءانثأو « هفرشو هتعمس نطوم

 هيلإ هسفنب ناريلاج جرخو 2« لمأ لك نورصاحملا دقف ء !اذه ثدح امدنعو « ءاملا

 دعوو كلذ كلب هاطعأو ٠ مهتايح ظفحب كلب نم قثوتيو فرشلا ةملك بلطيل

 خسلسو نمرألا بيدعتب ماقو « اهلخدف + ةعلقلا هل اوملسف « مهتايح ظفحب

 لوليأ ١5 3 قباسلا مهنجس ىلا ناريلاجو نيودلب كلملا داعأو . ءايحأ مهداسجأ

 ش ٠*٠ [عما١١ 1
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 نم اهيف بكرو « اهيلع نيبثاولا جنرفألا نم اهداعتسا نأ ىلإ اهتعلق قياضو
 ٠ اهيف ظقيترو اهظفحب

 ةامح ىلاو ( ظ ١١5 ) ةجارق نب دومحم نأب ربخلا درو ةنسلا هذه فو

 نصحلا نم مهس هباصأف اهضبر مجهو « ةيمافأ ةيحان دصقو « هلاجر يف جرخ

 ًارهاع ناكو « هنم تامف « اهرمأ ديازتو هيلع تلمع هنم علق الو « هدب يف

 ىلع مهضعب ةياعسب ًاي”دعتو ًاملظ ةامح نايعأ نم ةعامج لتقو « ًادرمتم ًالاظ

 اهرمأ ىلوتو « اهملست نم ةامح ىلإ ضهنأ كلذ نيدلا ريهظ فرع الو « ضعب

 ءهتاقث نم

 دومحم نيدلاو ايئدلا ثيغم ناطلسلا نيب ةنئاكلا ةبونلاب ربخلا درو اهيفو
 « هرسكو ”هكتفاص دومحم ناطلسلا نأو « دمحم ناطلسلا ىنبا لرغط هيخأ نيبو

 «ديزم نب ةقدص نب سيب*د ريمألاب ناعتسا لرغط نأو « هركسع كلمو همزهو
 ٠ كلذ ىلإب يجأو « هيلع هب دجنتساو

 كياتأ نيدلا ريهظ يركسع نيب ةنئاكلا ةيونلا تناك ةنسلا هذه فو

 زازع ىلع اولزنو اوعمجت نيح « يقسربلا رقئس قآ نيدلا فيسو « يقشمدلا
 ممجتف « اهرمأ لثهس نأ ىلإ « بورحلاو بوقنلاب اهتقياضمو « بلح لمع نم

 « ناشيجلا ىقتلاو « اهنع ركسعلا ليحرت اودصقو « بوص لكنم جنرفألا

 ريهظ داعو « رس*أ نم رسأو لتثق نم لتكق دعب اوقرفتو « نيملسملا شيج ”لفتاو

 ٠ ةنسلا نم ىلوألا ىدامج يف قشمد ىلإ كباتأ نيدلا

 « رصم ىلإ دماح نب يلع بجاحلا هجوت ةنسلا نم ناضمر رهش فو

 ب “ملال



 ةئامسمخو ةرشع ينامث ةئنس

 ةاضقلا ىضاق « ىضاقلا نأب قارعلا ةيحان نم ريخلا درو ةنسلا هذه يف
 ةيحان نم الفاق ناك ؛ يورهلا روصنم نب رصن نب دمحم دعس ابآ « مالسالا نيز

 ناذمهب لزن امل هنأو « هيلإ هدب ىلع ردص امع رجحتتتس ناطلسلا باوجب ناسارخ

 ( ةينطابلا نم هل اوبثت“ر موق « هنم ةلفغ نيح ىلع هيلع بثو « اهعماج يف

 ناب الو ربخ مهل رهظ, ملو « لاحلا يف اوبرهو هولتقف « مهنيكاكسب هوبرضف
 ةمحر ىلإ ًاديهش هليبسل ىضمف « مهنم فوخلل صخش مهعبت الو « رثأ مهنم

 3 منامي ال يذلا لاحلا ردقلاو « عفادي ال يذلا لزانلا ءاضقلل كلذو « هللا

 ٠ اهنم بحر يف كلذو

 دق ناك : كلذ يف لاحلا حرشو « نامألاب روص رغث جنرفألا كلم اهيفو

 دوعسم ةلودلا فيس و ١١١ ) ريمألا جارخإ بجوأ يذلا ركذ نم ىضم

 ةلاطإلاو ءهل ةداعالا ىلإ جاتحي ال ام رصم ىلإ لوطسألا يف هلمحو, ءاهنم اهيلاو

 سوفت بتيط « دوعسم دعب رصم نم بودنملا يلاولا اهب لصح املو « هركذب
 نمل كلذ يف رمألا نآب باوجلا داعأف « لاحلا ةروصب نيدلا ريهظ بتاكو « هلهأ

 «رمألا اذه اوفرع ال جنرفألا نأ قفتاو « هررقو هينر ام ىلإ عوجرملاو « هركيد

 مهسوفن اوثدجو « اهيف مهعمط كرحت « روص ةيالو نع دوعسم فارصناو
 لصتاو « اهل ةقياضملاو « اهيلع لوزنلل بهأتلاو عمجلا يف اوعرشو « اهكلمت

 « مهترصاحم ىلع تابث الو « جنرفألاب هل ةقاط ال هنأو « رمألا ةروص يلاولاب

 ( كلذب رصم بحاص هللا ماكحأب رمآلا علاطف « ةريملاو دنجلا نم اهب نم ةلقل

 بذلاواهتيامح ىلوتيل كباتأ نيدلا ريهظىلإ روص ةبالو درثت نأ يأرلا ىضتقاف

 «همسماب ةيالولا روشتم بتكو « اهيف همسر ىرج ام ىلع « اهنود ةامارملاو اهنع

 امهرمأ دسفف « ةماهش الو مهيف ةيافك الو « مهل ءانغ ال ةعامج اهيلوتل يدنف

 بعأتلاو لوزنلا يف اوعرشو « هلجأل اهلوح جنرفالا عمط هجوتو« كاذب

 هك سووا



 ريهظ هجوتو « ةريملا تمدعو « اهيف تاوقألا تفخ نأ ىلا « راصحلاو لاتقلاب

 ٠ روص نع بذلل سايناب ىلإ ركسعلا يف نيدلا

 ةيلج كبيانآ فرعو, « كالهلا ىلع اهلهأ فرشأو, « سوفنلا تفعض نأ ىلإ

 جنرفألا لسارف « امل ةنوعملا نم سأيلا عقوو « اهيفالنا رذعنو [2١7 رمألا ]

 ةيركسعلا نم جورخلا دارأ نم جرخيو « اهب نم لك نك ثيحب « مهيلإ
 ٠ ةماقإلا دارآ نم ميقيو « مهلاوحأ نم هيلع نوردقن امب « ةيعرلاو

 سانلل نذأو « دلبلا باب حتفو « جنرفألا ءازإب هركسع يف كباتأ فقوو

 « هيلع لقث ام كرتو « هلمح قاطأو « هيلع فخ ام مهنم لك لمحف « جورخلا يف

 ثيحب « مهنم دحأل ضرعي جنرفألا نم دحأ سيلو « نيفصلا نيب نوجرخي مهو

 مويلا يف كلذو « دالبلا يف اوقرفتو « قشمد ىلإ مهضعب لصوف « جورخلا
 ٠ ةكامسمخو ةرشع ينامث ةنس ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو كلاثلا

 « بلح ىلع مهلوزنو « مهلامعأ نم جترفألا عامتجاب ريخلا درو اهيفو
 تتلف نأ ىلا كلذ يف رمألا ىدامتو « ةقءاضملاو « اهب نم لاتق ف مهعورشو

 ربصلا مدعو « رمألا مهب قاض املف « اهلهأ كالهلا ىلع فرشأو « اهيف تاوقألا

 ىوكشب لصوملا بحاص « يقسربلا رقنس ( قأ ) نيدلا فيس ريمألا اولسار
 مهذاقناو؛جترفألا ىلع مهداجنإ يف هل لاوئسلاو « مهب لزن ام حرشو ؛ مهلاوحأ

 لاحلا يف بهأتو « هرس عزوتو « هردص كلذل قاضف « نيرفاكلا يدبأ نم

 ٠ مهنع بذلا ىلا مامتهالا فرصو « مهيلإ ريصملل
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 هلوصحو «هربخ جنرفألا فرعو؛ةنسلا نم ةجحلا يذ يف مهيلإ لصو املف
 اولحرو « نيلوم اولفجأ « ةكوشلا ةدشو ةوقلا نم هيلع وه امو « مهنم ًآبيرق
 ولي ملو « مهقانعأ يف هب نورفظي نم نوطقلتي لويخلا ناعرس مهعبتو « نيمزهنم
 مهلزنم يف اونتبا دق اوناكو « ةيكاطنأب اولصح نأ ىلإ ؛ مولتم ىلع مزهنم مهنم

 « ىلاعت هللا فطلو « ماقملا ىلع اورصأو « دربلاو رحلا مهيقت ًاتويبو نكاسم

 بسكو « ءاوأللا نم مهشانتاو « ءالبلا نم مهصلخو « بلح لهأب دمحلا هلو

 نسحأو بلح لخدو « ءانثلاو رجألا ليزج ليمجلا لعفلا اذهب يقسربلا رقنس قآ
 ءاهنود ةامارملاوب « اهل ةيامحلا يف دهتجاو « اهيلهأل ةلماعملا لمجأو .« اهيف ةريسلا

 قفرلا تلصاوتو « اهتلباس تنمآو « اهلامعأ ترمعو « اهلاوحأ تحلص ثيحب

 ٠ اهتراحتو اهعئاضبب اهيلإ

 نوناكو نوناك يف « ماشلا ضرأب ثيغلا سيتحا ةنسلا هذه ةوتش ٍفو

 «ةيماشلا دالبلا رثكأ طحقلا معو « رعسلا الغو ء عرزلا فلتو « طابش رثكأو

 ضرألا هب ايحاف ؛ طونقلا دعب ثيغلا لزنأو « ةمحرلاب هديبع هللا كرادت مث

 مهلا اهنع لازو « سومنلا تباطو « اهتوف دعب تاعارزلا شاتتاو « اهتوم دعب

 ىلإ اهلامعآو قشمدو بلح يف ةنسلا هذه يف راعسألا تعفتراو « سؤبلاو

 ءافعض نم ريثك كلهو ةرشع عست ةنس ىلإ يقبو « لصوملاو ةعلقلاو ةبحرلا

 ٠ عوجلاب سانلا

 ةئامسمخو ةرشع عست ةنس

 ماكحأب رمآلا مدقتب « رصم نم رابخألا تدرو ةئسلا هذه يف ( و 115

 ىمالغ « ىحئاطبلا ىئبا نمتوؤملا هيخأو « هللا دبع ىبأ نومأملا ىلع ضيقلاب هلأ

 نابعش ف امهلاقتعاو « هفالتإ ىلع اناعأو هلتق ىلع المع اناك نيذللا « لضفألا

 3 سول



 تاركتملاوءامهيلع اهب مقت يتلا بابسالل ءامهرئاخذو, امهلاومأ ىلع ءاليتسالاو
 ٠ (1!انهنع هب تلصتا ىتلا

 تيب بحاص جنرفألا كلم نيودغب ةيحان نم رابخألا تلصتا اهيفو

 «قشمد لمع نم ناروح ةيحان دصقل دادعتسالاو بهأتلاو داشتحالاب « سدقملا

 «قشمد نم ةبيرقلا تاهجلا ىلع تاراغلا نش يف عرشو « داسفإلاو اهبف ثيعلل

 ققحتلاو كاذب ةفرعملا دنعف « اهيلإ نيدراولا ىلع تاقرطلا عطقو « اهل ةقياضملاو

 « هداهج ىلع عامتجالاو « هئاقلل دادعتسالا يف كياتأ نيدلا ريهظ عرش « هل
 دجنتسيو « لاحلا ةروص مهمالعإب « مهنايعأو مهيمدقمو نامكرتلا ءارمأ بتاكو

 هيلع درو دقو هركسع يف زربو « ماعنالاو ناسحالا مهل لذبيو « مهيلع مهب

  '"'"بوخرشو رفثصلا جرم نم دلبلا لامعأ نيدصاق « ةيربط نم مهبرق ربخ
 نامكرتلا لوصو قئفتاو « ةلاجرلاب هدادمإب فارطألا ةالو بتاكو « هب ميخو

 حافكلا ىلإ ةقباسمو « داهجلا يف ةبغرو « ديدش سأب يلوأ سراف يفلآ يف

 كباتأ لوزف اوفرع نيح جنرفألا ناكو « ريثك قلخ هيلإ عمتجاف « دالجلاو
 «نيعلا ىلع نيعلا تعقوو « هئازإب اوميخو « هيلإ اولحر « رفصلا جرمب ركسعلاو

 يذ نم نيرشعلاو عباسلا نينثالا موي ناك املف « نيقيرفلا عمالط تدراطتو

 قشمد ثادحأ نم ذفانلا مكحلاو 3 يضقملا ءاضقلل عمتجا « ةئسلا نم ةجحلا

 ةينطابلا ثادحأو « فارطألاو جرملاو ةطوغلا لاجرو « رارغألا بابشلاو

 روغاشلاو جاجح رصقو ةبقعلاو اهريغو صمح نم ةلاسبلاو ةماهشلاب نيفورعملا

 «نينيدتملاو ةعوطتملا عم ضهانلاو « مانلا حالسلاب ةلامخو ةلاجر « ريثك قلخ

 ركسع ةوقب ربخلا عاش دقو « ءاقللا لبق فاصملا قاحلل ريصملاب اوعرشو

 نأ يزيرقملا يورو 11٠١-2١١2 / : افنحلا ظاعتا يف ربغلا ليصافت ىظنا )١(

 نم اهجارخاو رروص قح يف هنم ىرج ام يدنع هبونذ مظعأ » : لوقي ناك رمآلا

 ٠ « .قكلا ىلا مالسالا دي

 ٠ ةيفارغجلا رداصملاو مجاعملا يف عقوملا اذه دجأ مل (؟)

 2 وعيوب ا



 كشي ملو « هتكوش ةدشو « جنرفألا برح ىلع هراهظتساو هترثكو « مالسالا
 «ةلهستم نيملسملل ةمعط مهنوكو «مهراوبو مويلا اذه يف جنرفألا كاله يف دحأ

 فارطأ ىلع تراغ « نامكرتلا ركسع نم ةرفاو ةقرف نأ قفتاو ( ظ )١١5

 ةقاطال هنأ اوملعو « جنرفالا فاخو « مهيلع ترهظتساو « مهنم تلانو جنرفألا

 اوناك يذلا مهلزنم نم مهرسأب اولحرو « ةكلهلاب اونقبأو « عمجلا اذهب مهل
 لذلا نم ةياهنو ؛« لجولاو فوخلا نم ةياغ ىلع مهلامعأ ىلا نيدئاع « هيف

 نم تمدغف نولحار مهو « مهنم قيرف ي نامكرتلا نم ةقرف تبشنو. ٠ لهولاو
 «مهميخم يف مهل يتلا ةروهشملا ةسينكلاب ترفظو «ةرفاو ةمينغ مهباودو مهلاقثأ

 عبات ىلع نوولي ال نولوم مهو « مهيلع اولمحو مهيف كاذ دنع ركسعلا عمطو
 مهتأجلأ ةقياضم مهوقياضو بعرلا مهلمش دقو « قحال رصقم ىلع نوفقي الو

 ركسعلا ىلع اوداعوب اوعمجتف « مهيلع امإو مهل امإ ؛ مهيلع مهسوفت يمر ىلإ
 اولتقو « مهومزهو مهورسكف « ةفورعملا مهتلمح هيلع اولمحو « يمالسإإلا
 ىلع ةميزهلا يف ركسعلا متو « لجألا هناخو « لجولا هطبث نم مهباقعأ نم

 اوقلطأو « ريفغلا مجلاو ريثكلا ددعلا مهو ؛ ةلاجرلا عيمج ىلع اوداعو « هلاح

 ةبقع ىلإ اولصو ىتح لتقلاب نيمزهنملا اوعبتتو « مهيلع اونآ ىتح مهيف فيسلا
 ريصو « ةفاسملاو ىدملا دعب عم بوخرش نم دلبلا نم اوبرقو ؟١!لاروحس

 « مويلا اذه راهن رخآ قشمد ىلإ ركسعلاو كباتآ نيدلا ريهظ لصوو

 اولحر دق مهوفداصف « مهب عاقيإلل دغ يف مهتركابم ىلع مهنيب رمألا اونبو

 ٠ ءايش ام

 )١( ةيفارغجلا رداصملاو مجاعملا يف عقوملا اذه دجأ مل ٠

 مدل "8*5 ]|



 ةئامسمخو نيرشع ةنس

 ريمألا داهشتساب لصوملا ةيحان نم ربخلا درو ةئسلا هذه يف

 «هللا همحر ةينطابلا ديب « اهبحاص يقسربلا رقئس قآ نيدلا فيس رالسهفصالا
 دق « ةعامج هيلع بثو يذلا ناكو « اهنم ةدعقلا يذ يف اهب عماجلا دجسم يف

 ىلع ناك دقو « لجألا ذفتو « نيحلا ناح ىتح هترغ بلطو « هتدصارمل تبنثر

 ةيرادناجلاو ةيحالسلا نم راثكتسالاب مهنم ظفحتلاو مهل ظقيتلا نم ةباغ
 « منامي ال ذفانلا ردقلاو « عفادب ال لزانلا ءاضقلا نكل « كاشلا حالسلاو

 « فويسلا يضاوم هيف لمعت ال ام ديدحلا سايل ( و )١١7 نم اذه عم هيلعو

 عاونأب ةيناسارخلاو مليدلاو كارتألا ناملغلا نم هلوحو « رجانخلا تافهرمو

 لفنلاو « ةعمجلا ةضيرف ءاضقل « هتداع ىلع عماجلاب لصح املف « ددع حالسلا

 بنج يف نولصي « ةيفوصلا يز يف ةثيبخلا ةعامجلا هذه فداصو « همسر ىلع

 هيلع اويثو « ةالصلاب ادب املف « مهب بيترا الو « مهل هبي مل ؛ دهشملا

 دقو « هيلع يذلا ديدحلا سبل يف رثوتتت مل تابرض ةدع هوبرضف « مهنيكاكسب
 دحاو حاصو « هلتقف مهدحأ برضو هعم ناك ًافيس ىضتتاو « هنع هباحصأ لفغ

 « هالعأو هسأر اويلطا مكليو. : ًائيش هيف لمعت النيكاكسلا اوأر نيح مهنم
 يضقف « هتامحو هباحصأ هكردأ نيح ىلإ ؛ هونخثأف مهتابرضب هقلح اودصقو

 ٠ هيلع بثو ناك نم عيمج اولتقو « ًاديهش لتقو « هيلع

 ديمح ؛ لاعفألا ليمج « ةقيرطلا ديدس هللا همحر ريمألا اذه ناك دقو

 ريخلل ًايحم دصاقملا دومحم نيدتلا ريثك « فاصنالاو « لدعلل ًارثؤم « لالخلا

 ىلع هدقفل اوفسأو « هيلع سانلا نزحف « نيحلاصلاو ءاهقفلل امركم « هلهأو

 «هعامسل هردص قاضو هل قلق « اذه كبانأ نيدلا ريهظ فرع املوب « لاحلا هذه

 : ءاكذلاو ةباجنلاب روهشم وهو « دوعسم ريمألا هدلو هدعب رمألا يف ماقو
 كلسو هباتكو هريزوو هيبأ صاوخ هيلإ عمتجاف « ءانعلاو ةماهشلاب فورعم
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 ىلع تمظتتاو « رمألا هل ماقتساف « روكشلا هدصق دصقو « دومحملا هجاهنم

 ٠ هلاوحأ دارملاو دادسلا

 اهداعتسا ىتح لزي ملو « رمدن وحن نيدلا ريهظ ضهن ةنسلا هذه فو

 موي ف « اهب ناك يلاولا « هيخأ نبا ىلع نيبثاولا اهيلع نيلماعلا يدبأ نم

 ىلع رمألا رقتساو « اهنم رخآلا عيبر رهش نم تلخ ةليل ةرشع يتنثإل سيمخلا
 ريمهظ نب يروب كولملا جات نب دومحم نيدلا باهش ريمألا مسرب لعجب نأ

 نسم اهظفحو هظفحل بتر نم هعمو اهيلإ جرخو هيلإ تملسو « كباتأ نيدلا
 ٠. تاقثلا

 لخدو « ضرملا نم هل ادب دقو « بلح نم نيدلا ريهظ داع ةنسلا هذه فو
 نم ىرصب يلاو نيكتشمك ةلودلا ريمأ هيلإ لصوو « اهنم نابعش يف قشمد
 ( ظ ١١17 ) ىضتنملا ريمألا هعمو « اهلجأل ذفت ناك يتلا ةلاسرلا باوجب رصم

 علخ هدب ىلعو « رصم بحاص هللا ماكحأب رمآلا لوسر « يونغلا رفاسم نبا
 ٠ روكذملا رهشلا ف « ةبرصم فحتو ةينس

 بلح يف هبطخ مظعو « ةينطابلا يعاد مارهب رمأ لحفتسا ةنسلا هذه فو

 ثيحب « سايللاو يزلا رييغتو ءافتخالاو راتتسالا نم ةياغ ىلع وهو « ماشلاو

 قشمد ف لصح نأ ىلإ « هصخش دحأ فرعي الو « لقاعملاو دالبلا فوط

 باطخو «كباتأ نيدلا ريهظ ريمألا عم قترأ نب يزاغ ليا نيدلا مجن هررق ربرقتب
 تدكأتو « ةياعرلا هل تلمجأو « هتعامج رشو « هرش ءاقتال مركأف « هبيسب هدكو

 نم هعبتو « ناكم ىلإ ناكم نم لقنتو « لاوحألا هب تبلقت نأ دعب ةيانعلا هب
 « هل لقع ال نم « ماغطلا نيحالفلا فاسفسو « ماوعلا ءاهقسو « سانلا ةلهج

 رهاط ىلع وبأ ريزولا هقفاوو « هيزحب رشلل آيلطو « هب ءامتحا « هيف ةنايد الو

 ثب ىلع هدعاسو « هرمآ ىلع  هبهذم ىلع نكي مل نو. يناقدزملا دعس نبا
 ريهظ ريزو هعواطو « عاشو هرمأ رهظ املف « هرس يفاخ راهظإو « هرش لابح
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 نم سمتلا « هلغش يف هدب ةبوقتو « هلعف ىلع هل انوع نوكيل « روكذملا نيدلا

 ملسف « هيلع دمتعيو « هب يمتحي القعمو « هيلإ يوأب انصح كباتآ نيدلا ريهظ
 عمتجا هيف لصح املف ةئاسسمخو نيرشع ةنس ةدعقلا يذ يف سايناب رغث هل
 « ماغطلا ءاغوغو « ماوعلاو « نيحالفلاو ءاهفسلاو « عاعرلا : نم هشابوآ هيلإ

 تمظعف « هليلاضأو هعدخب مهلامتساو « هليطابأو هلاحمب مهاوغتسا نيذلا

 ءاهقفلا روبدص تقاضو « مهنيشو مهرمأ روهظ ةنحملا تتّلجو « مهب ةبيصملا

 ةمالسلاو رتسلا [ لهآ ] و « نيمدقملاو « ةنسلا لهأو « ءاملعلاو « نينيدتملاو

 دحاول ىوكتشلاو « مهيف مالكلا نع مهنم لك مجحأو « نينمؤملا رايخألا نم

 نم لتق يف اوعرش مهنأل « مهيلع ءوسلا ةرئادل آباقتراو © مهرشل ًاعفد « مهنم

 ركش ال ثيحب مهدفاريو « لالضلا ىلع مهرزاوبب نم ةدضاعمو « مهدناعي

 ٠ ريمأ الو مدقم مهرش دح لفي الو « ريزو الو ناطلس مهيلع

 دومحم نيدلاو ايندلا ثيغم ناطلسلا لوصوب ربخلا درو ةنسلا هذه فو

 نيبو هنيب ىرجو « دادغب ىلإ ( و ١١8 ) هاش كلم نب دمحم ناطلسلا نبا

 تيجوأ « تابطاخمو تالسارم نينمؤملا ريمأ هللاب دشرتسملا مامإلا ةفيلخلا

 بجوأ نأ ىلا رمألا مقافتو « امهنم لك نم ةرفانملاو « امهئس لاحلا ثيعبشت

 يف هتيراحمو « ةمامإلا لحمو « ةفالخلا راد ىلإ هركسع يف ناطلسلا فحز
 ريغ ىلع ةنتفلاو « ةرمتسم ءانحشلا لزت ملو « هرهقو هتبلغل ةبلطلاو « هرصق

 ىلإ لاحلا تداعو « رافثلاو فلخلا بابسأ تلاز نأ ىلإ « ةرقتسم راثيإلا
 ءةقدص نب نيدلا لالج ريزولا ةرافس نسحب « رادكألا بئاوش نم تيفلأ ام

 ىلإ كلذ عم ناطلسلا داعو « هتياينن ديدسو « هتطاسو ليمحو « ةفالخلا ريزو

 ريمأ رماوأ ىلع فرصتلاو « هتحصانم نم فورعملاو « هتعاط نم فولأملا

 (ةلامسمخو نيرشع ةنس ةححلا يذ نم ريخألا رشعلا ف كلذو هتلثمأو نينمؤملا

 ٠ 290ةئامسمخو نيرشعو ىدحا ةنس مرحملا لوأ يف ليقو

 تسيل يهو ه/7١4217/ ةنس رابخآ يف كلذ ليصافت ىلع يزوجلا نبا طبس ىتآ )١(

 :١15١-1176 ٠ عوبطملا يف

 كك ني 1و



 7 ينابيشلا دومحم نب ناخرط ريمأللا قوت «( ةئسلا هذه نم بجر فو

 ٠ هتدرأف « هيلع تمحه « ةداح ةلعب قشمد ءارمأ دحأ

 ةكلم نم اهوداعتساو « اهوقياضو « ةينفر جنرفألا تدصق اهيفو

 ٠ نيملسملا

 ةئامسمخو نيوشعو ىدحإ ةنس

 نب رجنس ناطلسلا ريزو نيعملا لتقب قارعلا ةيحان نم ربخلا درو اهيف
 ءاهنم رخآلا عيبر رهش يف ةينطابلا ريبدتب ؛ ناسارخأ بحاص هاش كلم ناطلسلا
 ريهطتو « مهيف ةياكنلا ىلع ناطلسلل اضرحمو « مهنم ةعامجب كتف ناك هنأ ركذ

 ةرغو « هيف حولت ةصرفل داصرالل مهئافس نم آموق هل اوبترف « مهنم ضرألا

 « برآ كاردإ ممل لهست الو « بلط لين كلذ ف مهل متب ملف ؟1هنم رهظت

 ًاسئاس « هباود لبطسا ف مدخ نأ ىلإ ليحتي, لزب ملو, « اهيفس مهنم اودرفآف
 ةدهاشمل هروضح دنع ةلهستم ةصرفلا دجو نأ ىلإ هتمدخ يف ماقو « هلاغبل

 ناكو « هدعب نم لتقف كسنمو هلتقف « نئمطم لفاغ وهو « هيلع بثوف ء هعارك

 (ل )١١4 نيدلا ةناتمو « لاعفلا ديمحو « لاعفألا ليمحب افوصوم ريزولا اذه

 هليبس لاحل ىضمو « هلاوقأ يف ددستلاو « هلامعأ يف فاصنإلاو « نيقيلا نسحو

 هللو « ةدعلا ءاضقتاو « ةدملا ذافن دنع اديمح آيضرم هبر ىلإ لقتناو « ًاديهش
 ء رضلاو عفنلا موتحم هديبو « رمألا ةبقاع

 بحاص « يقسربلا رقنس قآ نيدلا فيس ريمألا لاح حرش نم مدقت دقو
 ريمألا هدلو مايقو, « هللا همحر اهعماج يف ةينطابلا دب هداهشتسا ف لصوملا

 ,هتكوش تبوقو « هرمأ بتتسا املف « ةيافكلا هيف ام هدعب نم رمألا ف دوعسم
 هتتدحو « هرحس يف نسلا ةثادح تخفتو « هفنأب خمش « هتبالو تماقتساو

 )١( انتيثأ ام هياوص فيحصت وهو 2 مهنم : لصألا يف *

 مدع 88# د



 حارطالاو « ةيمالسالا لقاعملا كلمت ف عمطلاو « ةيماشلا دالبلا ةلزانمب هسف
 ىوذو « دادسلاو ةمازحلا ىلوأ نم دضلاب « ةيجنرفألا بصعلا ةهمهاجمل
 ريهظ ىلإ هنع ربخلا ىمنو « داهجلاو وزغلا ةليضف زارحإ يف ةلاسيلاو سآبلا

 تيصلا نسحو ؛ ةبيهلا نم يتوأ امبءهل هدسح ىلع لدت تاياكحب كباتأ نيدلا
 دصقل داشتحالاو بهأتلا ىلع مزاع هنأو « رمألاو نأشلا ربكو « ركذلا ليمجو
 هتفرعم دنع « كبانآ نيدلا ريهظ مزعف « داسفإلاو اهيف ثيعلاو « ماشلا لامعأ

 يف مزاح نع اههبش ودبي الو « بيرأ نع اهلثم ردصب ال يتلا « لاوحألا هذه

 «ةيماشلا لامعألا نم وندب نيح « هركسع يف هدصقل دادعتسالا ىلع « بيبل هبأر

 مايألا الإ كلذ دعب ناك امف « هبزحب كتفلاب هليلغ يفشيو « هركسعب عقويف

 ضرم موجهب « هب ءاضقلا موتحم لزنو « هبابش ىرع تمصفنا ىتح لئالقلا
 « هنع هل دب ال يذلا ء موتحملا ىلا هراصأو هيلع ىتأ « ةبحرلا رهاظب هيلع داح

 ءاضقلل هتملسأو « هدنجو هراصنأ هلذخو « هدح لفناخ « هنم هل ريحم الو

 يف هكيرشو هريزو لاحلا يف كلهو « هتاقثو هصاوخ هنع تقرفتو « هتامح

 ةعامج برهو « هتقبوأ ةينملا كارشإ يف « هتلجعأ ةديدش ةلعب « هريشمو رزولا
 هدارم ىلع اهلمعتسا دق تناك ىتلا همالعأب كارتألا هيبآ ناملغ صاوخ نم
 ىلإ اهب اولصوو « هرايتخاو هحارنقا ةيضق ىلع اهماكحإ ف ىهانتو « هراثباو

 غلابو مهيلإ نسحأف « اهئادهإب هيلإ نيبرقتمو « اهب هل نيفحتم كباتآ نيدلا ريهظ
 لهأو هتاقث ىلإ مهمضو « هسفنل مهافطصاو « مهيلع ماعنالاو « مهل ماركإلا يف

 .270ليزجلا ءاطعلاو ليمجلا لعفلاب (و )١١5 هيلع مهدوفو ىلع مهلباقو « هسنأ

 لصوملاب ماق يقسربلا لتق امل » : "0 0137 : ييثألا نبال رهابلا باتك يف ءاج )١(
 ,هيلع دالبلا ررقي نأ بلطي ناطلسلا ىلا لسرآو . دوعسم نيدلا نع هنبا هدعب

 اهيف ماقوءدالبلا طبضف , لامعألا نم هيبأل ناك ام ىلع هرقآو ء كلذ ىلا هباجأف

 ناسكو . مهيلإ نسحأو هيبأ نكاسع عمجف . القاع باش ناكو . يضرملا ماقملا

 ناكو  هيبأ كيلامم نم يكرت كولمم وهو س يلواج ريمألا هيدي نيب رمألا سبدي
 , همايآ لطت ملف « ماظن نسحآ ىلع رومألا ترجق « ةريسلا نسح القاع ًاضيأ

 ا كه



 ثيغم ناطلسلا ريسمب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه يو

 يف الومحم « هسمت ىلع هنم فاخ ضرم هب ثبع دقو « دومحم نيدلاو انندلا

 دشرتسملا مامإلا لسارو « ةفالخلا رادب كلذ دنع زاتجاو « ناذمه وحن ةفحم

 ءامهنيب ةثداحلا ةبونلا كلت يف هنم قبس امب ةحماسملا هلأسي « نينموملا ريمأ هللا

 لمجأب ةلاسرلا باوج هيلإ جرخف « هيلع وعدي, الو « هل وعديو هللحب نأو
 ربلا ف هلمأ امهعامتسا ف دازو هسمت امهب تباط « باطخ' فطلأو « باوج .

 يلوف ٠ ةثامسمخو نيرشعو ىدحا ةنس يقوتو « همامح هبابش ناوقنع يف هكردأو

 ناطلسلا ىلا لسرأو « ًآضيأ يلواج هتلود رييادتب ماقو * لشضصألا هوخلأ هدعب

 يضاقلا كلذ ةطساو ناكو ٠ ٠ « ةريثك الاومآ لذبو . هيلع دالبلا ررقي نأ بلطي

 «يتايسغايلا دمحم نيدلا حالصو ٠ يروزرهشلا نب يلع نسحلا ابآ نيدلا ءاهب

 نايضري الو « يلواج نافاغي اناكو ٠ كلذ يف ناطلسلا ايطاغيل دادقب ىلا اريضحف
 ناك يذلا  ىقج نيدلا ريصنو نيدلا حالص عمتجاف « همكحب فرصتلاو هتعاطب

 ةرهاصم نيدلا حالصو نيدلا ريصن نيب ناكو  ةلزنم يكن ز كباتأ باحصأ مظعأ

 ىلع همكحتو يلواج نم نيدلا ريصن هفوخف ء هل مدق ام نيدلا حالص هل كذق

 نأل . يأآرلا وهف نيدلا دامعل دالبلا بلطت نأ تيأآر نإ : هل لاقو . هيحاص

 ءاهب يضاقلا ىلا هذخآو , كلذ ىلا هباجأف « ىنعم تنآو انآو ةروص ناطلسلا

 نع هل نمضو « هانمو نيددلا ريصن هدعوو هعم اثدحتم « يروزرهشلا نب نيدلا
 2, هلمآ زواج ام هرايتخا ىلع فوقولاو 2 عاطقالاو كالمألا نم نيدلا دامعا

 وهو ل ريزولا راد ىلا نيدلا حالصو وه بكرو « ًاضيأ نيدلا ءاهب باجأف

 ةىيرجلا دالب نأ ناطلسلاو تتآ تملع دق : هل لاقف  داخ نب ناورشون] ذئنيح

 ناك دقو « مهتكوش تيوقو « اهنم اونكمتو « اهيلع جنرفلا ىلوتسا دق ماشلاو

 دبالو « لّمط هدلو |!ذهو « مهعمط دادزإ لتق فمف « مهتيداع ضعب فكي يقسربلا.

 الثل ٠ كيلإ لاحلا انيهنآ دقو « اهتزوح يمحيو اهنع بذي عاجش مهش نمدالبلل
 موللاو ءهللا نم مثالاب نحن لصحنف « نيملسملاو مالسالا ىلع نهو وأ للخ يرجي

 هذهل حلصي نايرت نم : لاقق ء ناطلسلا ىلا كلذ ريزولا ىهتأق , ناطلسلا نم

 نيدلا دامع مهيف ةعامج اركذف ٠ نيملسمللو ىلاعت هلل امتحصن دقف « داليلا

 نم ملع امل ٠ هتيلوت ىلا ناطلسلا لامف « هريغ نم رشكأ هلحم امظعو 2, يكنز

 ةمدخ يف لاحلا لصفو « هدنع روضحلاب هرمأو « هالوت امل هلقعو هتياثكو هتماهش

 * دادغب ىلا هروشنم بتكو 2 اهعيمج داليلا هالوو لاحلا .سقتساو . اهلمحي

 دل "عكا



 داعو روتفلاو لسكلا دعب هطاشن هدواعو اذه هضرم نم قافآ هنإ مث « هسنأو

 كزري هجاوخ كولملا سمش هريزو ىلع ركتأ دق ناكو « روثألا ضرغلا ىلإ

 هنا ليقو « هلتقف هبجاح ىلإ هميلستو « هيلع ضبقلاب رمألا ىلإ هتعد « ًارومأ

 ٠ هسأر فحق ف رمخلا برش

 تيب بحاص « جنرفالا كلم نيودغب دصق ةنسلا هذه نم نابعش فو
 داعو « مهب درشو مهايسو هلهأ بهلف « ىسوم يداو هركسع يف « سدقملا

 ٠ مهنع
 يلو يناطلسلا هبا غلتخ ريمألا نآب ربخلا درو اهنم ةرخآلا ىدامج فو

 دسف ىتح ليلقلا الإ مقي, ملو « هل ريتخا علاطب اهتعلق يف لصحو « بلح ةنيدم

 ةعلقلا يف هورصحف « نييبلحلا ثادحأ نيبو هنيب مقوو « هلاح برطضاو هرمأ

 « ةعلقلا نم هملستف كباتأ نيدلا دامع ريمألا ركسع بلح ىلا لصو نأ ىلإ
 ٠ اتلمسف « هينيع لمس يف نذأف « هرمأ يف نذؤتساو لقتعاو

 ةئامسمخو نيرشعو نيتنثإ ةنس

 كهنأالوط هب لاطو « كباتأ نيدلا ريهظ ضرملا دتشا ةنسلا هذه يف

 مفدُ ال ام لوزن ىلع هنم ىفشأو « هتنم فعضأو « همسج لحنأو « هتوق

 هتلود ءارمآو « كولملا جات ريمألا هدلو رضحأف « ةوقب عنمي الو « ةليحب

 هسفن نم سحأ دق هنآب مهملعأو « هتركسع نايعأو « هتقث لهأو ؛ هصاوخو

 قبي ملو » « لمألاو ءاقبلا نم ءاجرلا ةبيخو « لهملا غارفو « لجألا عاطقناب
 يدلو اذهو « هيلإ يهتنيو « يدعب رمألا هب ربديو « هيلع لمعي امب ةيصولا ريغ
 « يدعب نم يناكم باصتتالل حشرتملاو يدلو ربكأ وه « يروب كولملا جات

 هراثيإو هتقيرط دادس ( ظ ١١5 ) فا كشأ الو « يدقف ةملث دسل لومألاو

 ءارمألا بولق ظفح ف يراثآل آيفتقم نوكي, نأو « هتبحمو ريخلا لعفل
 يتيصو لبق ناف « ةيعرلاو نايعألا فاصنإ يف يلاثم ىلع الماعو « ةيركسعلاو

 ل



 لازأو « ةفاكلا يف « ةفصنلاو ةلدعملا طسب يف ةيضرملا ليبسلا جهنو « هذه

 وجرملاو « هلثم يف نظلا كاذف « ةفاخملاو لجولا بابسأ مهنع هتسايس نسحب

 رثوي ام نع داحو « هريغ ىلإ كلذ نع لدع نإو « هلعف ليمجو « هدادس نم

 اذه لثمل عقوتمو « لاحلا هذهل دهاشم وه اهق « هرهجو هرس يف دادسلا نم

 « داشرلاو دادسلا ليبس ىدعتأ الو « دارملا ىلع ىفوأ لب : لاقفا « « لآملا

 ٠ هنع هلبقو هنم همهف « ًاديكأت كلذ يف هيلع رمألا دكوف

 « دايكألا تتفو « داضعألا يف ”تفو « بولقلا اكناو « نويعلا ىكبأف « ةنسلا
 ليمجل ركاذو « هل عجفتم الإ عمسي ملو « هيلع عزجلاو « هدقفل فسألا دتشاو

 ٠ همايأل ركاشو « هلاعفأ

 هصاخ يف ةريسلا نسحأو « هدعب نم رمألاب يروب كولملا جات هدلو ماقو

 بصانملا يوذ نع هيلإ عفدت رادقألا يراجم تناك ولف « هدنجو هتيعرو

 ملت ملو « ايانملا هتاطخت نم قحأ ديقفلا ديعسلا ريمألا اذه ناكل « راطخألاو

 نأ الإ « اهب سفانت ةيلحو « اهب ىهابتت ةبتر اهل مايألا هتقبأو « ايازرلا هتحاسب
 ؛هملع هب قبس ام مامت نم دب الو « همكح عفادي الو « هرمأ بلاغي ال ىلاعت هللا

 نوكي ام ةباهنو ٠ ناويحلا ةباغ توملا نأل « هقلخ يف هذافت ررقت ام ثودحو

 «ءلدعلا لامعتسا ف غلاب دق ديعسلا ريمألا اذه ناك دقو « ناسنالا ريصم نم

 ةمج دلبلا رهاظ يف آكالمأ ةيعرلا نم ةعامج ىلع داعأو « ملظلا نع فكلاو

 ةاتعلا نمز ف مهلع تضبقو « ةملاظلا ةالولا نمز ف مهنم تبصتغا « ةرثاد

 « ةمشاعلا ةيداعلا يدبالا تتعو ةمساقملا ماكحأ امهيلع ترجو « ةربايجلا

 اهنع عفرو « رمتسملا فلاسلا اهمسرو ؛ رقتسملا ميدقلا اهجارخ ىلإ اهداعأق

 «ناوأو ناكم لك يف لوأتلا بابسأ اهيكلام نع مسحو «ناودعلاو روجلا داوم

 ٠ ءانثلاو ركسشلا ليمجو « ءاعدلا حلاص كاذب زرحأف
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 ىلا هريصم دنع ةعقر « هللاب دشرتسمملا ةفيلخلا نينموملا ريمأ ىلإ عفر مث

 يناطلسلاو 3 يدشرتسملا يمامإإلا بايلا ىلا هترجاهمو (و ا دادغب

 « ةرماع صصحو « قشمد لمع يف ةرئثاد عضاوم لاح اهيف ركذ « يئثايعلا

 يماع الو يصاخل عافتتا الو « اهتلطع يف ةدئاف الو اهل كلام ال ةلئطعم ضرأو
 بغر نمم اهعيب يف هنذأتساو « اهموسرو اهملاعم سوردو اهروثدل « اهنم ءيشب

 يف اهنمث نم لصحي ام فرصو « اهتلغو اهعيرب عافتتالل اهترامع رثويو « اهيف
 هاضمأو « هل هحابإ ًادك م « مات ئذأ كلذ يف هل نذآف « داهجلل نيبترملا دانجألا

 «ءاضمإلاب ةعقرلا رهظ ىلع كاذب عقوو « هقلطأو هلحأو « هنم عايتبالاب هكلمي نمل
 « همسرل زواجتلا وأ ؛ همكح نم ءيش لاطبإ نم رذحتلاو « هيف لوأتلا لاطبإو
 كلذ عيب يف لكوو « مب ,ركلا هطخب ةيدشرتسملا ةيمامإلا ةفيرشلا ةمالعلاب دكوو

 هنع اعدلقتو « هنم اهلبق يتلا ةحيحصلا ةلاكولا « ءانمآلا تاقث نم هاضترا نم

 ترمعف « هيف بغر نمل كلذ يف عيبلا ىضمأو « نيلدعملا دوهشلا هيلع دهشأو

 اهب عافتتا ال ةيفاع ضرأو « ةيواخ اهشورع ىلعو « ةيلاخ آباب, عايض ةدع
 « اهتاداع لمجأ ىلا تديعأو « اههايم نويع تررجأف « اهيف دحأل ةدئاف الو

 « ةلودلا هل تمادو « تاكريلاو نمايملا كلذب تمعو « تاريخلا اهنم ترهظو

 ىبقعلا مهل تنسحو « ةليمجلا ةينلاو « ةديمحلا لامفألا هذه تاكريب هدعب ناد
 راطقألاو قافآلا يف ليمجلا ركذلا هل لصحو ةلمجلاو لهألاوةرسألاو دلولا يف
 ءاديمح ًازيزع ًاديعس هنأشل ىضمو « راثآلا نسحلا بيطلا ءانثلاو « راصمألاو
 « مكح هل زواجتي الو لوق هل فلاخي الو « رمأ هل دري ال هشارف رهظ ىلع
 ٠2306 ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتوؤي هللا لضف كلذ »
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 كياتا نيدلا ريهظ هيبأ دعب رمألا هيلوت دنع كباتأ نب يروب كولملا جات ركذ
 ةددجتملا ثادحألاو ةينطابلا ةبون نم همايأ يف ىرج امو هرابخآو

 هليبس ىضم نأ ىلا جنرفألا عم ىرج امو

 كولملا جات ريمألا هدلو ماق « هللا همحر كبياتأ نيدلا ريهظ يف ءاضقلا ذفت ال

 هاقلأآ ناك امب لمعف « هدهع يلوو هلجن ناك ذإ « هدعب نم رمألاب (ظ )1١

 نم عيمج يف ةريسلا نسح نم « هيلع هتيصو يف هدكو ام ىلع دمتعاو « هيلإ
 «كلذ ىلع دازو « ةيعرلاو عابتألا ةفاكو « ةيركسعلاو دانجألا نم قشمد هتوح

 «ةلدعملا طسب يق هيبأ جاهنم ىلع ىرجو « مهنود ةامارملاو مهنع بذلا يف غلابو

 فاصنإو « دادضألاو ءادعألا ىلع ةأطولا لقثو « دانجألل ةفصنلا دامتعاو

 ةماكتلاب غيلبتلاو « نيددرتملاو رافسلا ةيامحو « نيملاظلا عدرو « نيملظتملا

 ءاعدلاب نسلألا تقلطناو « هتلود بح ىلع بولقلا تعمتجا ثيحب « نيدسفملل

 دعس نب رهاط ىلع ابأ هسأ ريزو رقأو « هندم ةلاطإو « همايأ ةمادإب حلاصلا

 نم ًادحأ فرصي ملو « هترافس يف همسر ىلع هارجأو « هترازو ىلع يناقدزملا

 يف داز لب « هتشيعم نع هلازأ الو « هتداعو همسر نع هتمدخب نيقورعملا هباون

 « اهبايرأ ىلع تاعاطقالا رقآو « مهيلإ نسحأو « مهيلع علخو 4 مهقازرأ

 هريزو ىلإ نسحأو « هيلع ءانثلاو هل ءاعدلا رثكف « اهباحصأ ىلع تايكماجلاو

 تاعاطقالا نع ضرعلا قوقح عم « هعافترا رشع هل قلطأو « هركذ مدقملا

 هدا مل ام « ةينطابلا رمأ نم هسفن يف رسأ ناك دقو « تاقفنلاو تامجاولاو

 «مهترضم تفعاضتو « مهتكوش تبوق امدنع « هنئاطب تاقثو « هصاوخ نم دحأل

 املف « مهرش عفدل ةارادملاو « مهل ةياعرلا راهظإ نم هوبأ هيلع ناك امل ًاعابتإ

 «مصب عاقبأالاو « مهيلع رييدتلاب هرمأ حنتفا « مهيلع هردقأو « مهنم هللا هنكم

 ٠ هناكم يف ًاحورشم يتأيس ام مهرمأ يف هنم ناكف
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 مهلاوحأ هيلإ تلآ امو اهلامعأو قشمديب ةينطابلا نم ثدح ام ركذ

 ةثامسمخو نيرشعو نيتنثا ةنس ةيقب يف راثآلا ةيفعتو راوبلا نم

 كلذ يف ببسلاو رمألا حرش

 ميلست بجوأ يذلا ببسلاو « ةينطابلا يعاد « مارهب ركذ نم مدقن' دق

 سايناب يف لصح الو « هل ركذلا ريركت نع « ةيافكلا هيف ام هيلإ سايفاب رغث
 «تاهجلا رئاس يف هتاعد ثبو ءاهنم ثعشتو مرتسا ام ميمرتو ءاهنيصحت يف عرش

 « عايضلا نم نيحالفلا فاسفسو « لامعألا لاهج نم ًاريثك آقلخ اووغتساف

 هيقت الو « هعدريو داسفلا نع هدصي هل بل ( و ١؟١) ال نمم عاعرلا ءاغوغو

 تدتماو «مهرس داقتعالا حبقب رهظو « مهرش يوقف «هعنمتو ركنملا نع هفدصت

 يف نيدرفنملا ىلإو « بسلاو بلثلاب ةيعرلا نم رايخالا ىلإ مهتنسلاو مهيديأ
 نم لتقو « ًارهق هوركملاب مهلوانتو. « ًارسق مهذخأو « بلسلاو عمطلاب كلاسملا

 يلع وبأ لالضلا اذه يف لاغبالا ىلع مهناعأو « ًاملظو ًايدعت سانلا نم لتقب

 اهتبقاع ”ميخ“و هل لصحو « اهيف غلاب ةنوعم « ريزولا يناقدزملا دعس نب رهاط
 ةرزاؤملا نم « مدقملا يعادلا مارمب نيبو هنيب ررقت امل « اهتيغم ميمذو

 نأل آيلط « هتعاط الو « هللا تاذ ريغ يف ةقفاوم « ةدفارملاو ةرفاظملاو ةدضاعملاو

 نم ىلع ةفدارتم تاينلاو « هوركمب امهدصقب نم ىلع ةدحاو يدبألا نوكت

 ةسايسلا هثعبن لب « هل رثؤم الو « كاذب ضار ريغ كولملا جاتو « ارش مهل يوني

 « ىذقلا ىلع مهنم ءاضغالا ىلع ةبقاثلا ةفرعملاو « رفاولا ملحلاو « ةديدسلا

 مهرمأ نم يوطيو هرهظي مل ام هسفت ف رسب وهو « ىذألا ملؤم ىلع ربصلاو
 ةيداب هللا ءادعأ نم ةنكملاو « مارملا ةلهتسم ةصرفلا دجي, نيح ىلا هرشني مل ام
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 «يعادلا مارهب نأ قفتاو « ةسيرفلا صنتقتو « ةصرفلا زهتنت كاذ دنعف « مالعألا

 لتقب هسفن هتثدح « هرامدو هكله نم هب لحيو « هراوب نم ىلاعت هللا ديرب امل
 هيانج الو « هيلع هلمح ببس ريغل « ميتلا يداو يمدقم دحأ لدنج نب قرب

 سوفنلا ةظافاو « ةمرحملا ءامدلا كفس يف « نيملاظلا ةبقاعب رارتغا لب هيلإ هتعد

 هلوقب هيلع مدقيو « كاذ دصقي نم ىلاعت هللا رذح امب الهجو « ةروظحملا
 بضغو اهيف ادلاخ مكنهج ه"قؤازجف ادمعتتم آنمؤم لثتقب نمو » : لجو زع

 هلقتعاف «هدب ف لصح نأ ىلا هعدخف ««7١2ًميظع ًاباذع هل دعأو هّنعل و. هيلع هللا

 نسحو هتماهشو هنس ةثادح عم « هذه ىلع « هلثم لتقل ملأتف « ًاربص هلتقو

 «دهاشمو بئاغ لك نم همذو «دهاشملاو لفاحملا يف هلتاق نعلب اونلعأو « هتروص

 ةقرحلاو«ةيمالسالا ةيمحلا هترسأو هتعامجو « لدنح نب كاحضلا هاخأ تلمحف

 ىلع اوفلاحتو « اودهاعتو اوعمجتف « هرأثب ذخألاو « همدب بلطلا ىلع ةيلهألا

 سوفنلاو جملا لذيو « مهئامدل بلطلا يف لاغيالاو « مهئادعأ ءاقل ىلع ةرباصملا

 ةصرفللو«نيرباص لاحلا هذهل بهأتلا يف اوعرشو « مهرأث كاردإ يف( ظ 1؟1١)

 مالطصالاب مهيلع هللا ىضقو « حاتملا نيحلا هفيفلو مارهب قاس نأ ىلا نيعقوتم

 مهر هظو «ةهجو بوص لك نم اوتفاهتو. « ةيحان لك نم اوعمجتف « حايتجالاو

 عاقيالل«ميتلا يداو ةيحان دصقو ةئامسمخو نيرشعو نيتنثا ةنس يف سايناب نم
 هبرقب اوسحأ املف « هبرحل نيبقرتم « هئاقلل نيدعتسم اوناكو « نيروكذملاب
 « اهلابشآ ىلع ةاماحملل اهباغ نم ثويللا ضوهن هيلإ مهعمجأب اوضهن « مهنم
 نم اوند نيحف « اهلاجحأو اهبيقاعي ىلإ لابجلا روقص راطم مهوحت اوراطو

 مهبو « نوراغ مهميخم يف مهو مهيلع اومجه « لوذخملا هدشحو لولفملا هبزح
 ( نولهاذ ءالبلا نم مهب لزن امبو « نولفاغ مهو « مهحئاص حاصو « نورتغم

 «هداتعو هتدع لوانت نم مهلجارو « هداوج ءاطتما نم يهسراف نكمتي نأ ىلاو

 )١( ءاستلا  ميركلا نآرقلا : 97 ٠

 كل وي



 ماهسب ًاقشرو « فوتحلا رجانخب ايجوو فويسلاب ًابرض مهرثكأ ىلع لتقلا ىتأ
 ٠ ءاضقلاو رادقألا راجحإأب امجرو « ءالبلا

 ( هتلالضو هلهج يف هئاكرش نم ةعامج هلوحو « هتميخ يف مارهب ناكو

 حايصلاو « ءاضوضلا عامس دنع اوبثو دقو « هتفئاطبو هب طاحأ امع الفاغ

 ةريبملا مهرجانخو « ةيضاملا مهف ويسب مهوقهرأف « حالسلا ةلآ دذخآ ىلا

 فويسلاب هعيطقت دعب هدبو مارهب سأر عطقو « عيمجلا ىلع اوتأ ىتح « ةيضاقلا

 ىلا امهب ىضمو « نيلتاقلا لاجرلا نم همتاخ عم دحاو امهذخأو « نيكاكسلاو

 كلذب تعاشو « هيلإ نسحأو هيلع علخف « هراوبب ائنهمو « هكالهب ًارشبم رصم
 رورسلا نم سانلا ذخأو « راشبتسالاو « مهكلمب لذجلا ةفاكلا معو « رابخألا

 «مهتك وش تفصقناو « مهتدع تلقف « ماسقألا لمكأو « ماهسلا رفوأب حتتفلا اذهب

 ٠ مهتكش تكلفناو

 « ناودعلاو لالضلا يف هقيفر يمجعلا ليعامسا هبحاص مارهب دعب ماقو

 « هلاثم فاسفسلل ءاوغتسالا ف ذخأو « هماقم « نايغطلاو لاحملا يف هكدرشو

 ةمئاطلا اياقب هيلإ عمجتو « هلاحمو هلقع فخس ترهظأ ةدايز لهجلا يف دازو

 عاقبلاو يحاونلا يف ًاقرفتم مهنم ناك نمو « عاقصألاو يحاونلا نم ةثيبخلا

 عم اهكلس يتلا لاحلا ىلع ريزولا يناقدزملا دعس نب رهاط يلع وبأ ىرجو
 ىلع ةدضاعملاو ( 1؟؟ ) هدارم ىلع ةدعاسملا يف « ليعامسا قح يف مارهب

 هذه ىبقع نأ ملعب ملو « ةمالسلا يف هتبغرو « رشلا نم هزرحتل « هضارغأ

 ملستسم بر » ليق دقف « ةمالسلا قيرط نع دعبلاو « ةمادنلا 'نيع لاعفألا

 سانلا ىوكش لزت ملو « هتفآ هيف تناك رشلا نم زرحتمو « هتمالس هب تحن

 فدارتتو ىلاوتت نيلوذخملا نم مهب رارضألاو « فعاضتت « ةماعلاو ةصاخلا نم

 مهل حايتجالاو « مهب كتفلا ىلا كباتأ نيدلا ريهظ نب كولملا جات فرص نأ ىلا

 اميف رمألا حالصإ نأ ىأرو « هتميزع مهنم لامعألا ريهطتل فهرأو « هتمه

 قشمد خترأت ٠مم 2 ني



 بوصأ هنإف الوأ ريزولا يلع يبأب عاقبالا ريرقتلاو « داري اميف « رييدتلا هيضتقب
 نكسو « هيلع دمتعا نم هصاوخ نم هلتقل بترف « دصق ام ىلوأو « دمتعا ام

 ناك املف « هيلإ راشأ ىتم فيسلاب هسأر برضي نأ هعم ررقو « هيلإ هرمآ يف
 ةئامسمخو نيرشعو ثالث ةنس ناضمر رهش نم رشع عباسلا ءاعبرألا موي
 ةعلقلا راد نم درولا ةبق يف « مسرلا ىلع نيمدقملاو ءارمألا ةعامج عم رضح

 « روضحلاو كولملا جات عم تابطاخمو رومأ سلجملا يف ىرجو « قشمدب
 ضهنو « مهرود ىلا دوعلاو « مهل زانم ىلا فارصنالا ىلا اهيف رمألا ىهتتا

 همصخ ىلا كولملا جات راشأف « همسر ىلع مهدعب ًافرصنم روكذملا ريزولا

 ىلا هتثج عم لمحو « هسأر عطقو « هيلع تتأ تابرض فيسلاب هسأر برضف

 « ركم نمد ىلاعت هللا عنص ىلا ةفاكلا رظني اهيلع تيقلآف « ديدحلا باب ةدامر

 راصو « رانلاب مايآ دعب هتثج تقرحأو « رتل هريغبو « هاوس ًائيعم ذختاو
 ٠ 29ديبعلل مالظب هللا امو « هادي تمدق امي كلذ « حابرلا هورذت ًادامر

 ةيليعامسالا ةنتف تناك اهيفو » : 617 ةنس رابخأ ب نامزلا ةآرم يف ماج )١(

 هدصق يروب نأل سومدقلا نصح مهيلإ ملس دق زرحم نبا ناكو ٠ قشمدب
 مهيداهيو مهبتاكيب قشمدب يناقدزملا ىسيزولا ناكو 2 مهيلإ هملسف « هنم هذخأيل

 قشمد سيئر يفوصلا نب جرفملا نيدلا هيجو عرشف « يفوصلا يني نم ًافوخ
 نبا بجاحلا هدعاسو « مهرمأ هيلع نوهو « ةيليعامسالاب ءارغالا يف يروب عم
 ةعلقلا ىلا يروي هاعدتساف « يناقدزملا رييزولا لتق ىلع اوقفت! مث « نوريف

 ,دانجألا نم ةعامج هيلع تبثو « جرغيل ماق املف , هدنع سلجف « ناضمر عباس
 , ديدحلا باب يف هدسج اوقرحأو هسأر اوعطقو « قشمد ةعلق نيلهد يف هولتقف

 ىسلع قشند ماوع راثو , اهي نم لك اولتقو ٠ ىوعدلا راد ىلا اوضم مث
 اويلصو ةراج لا يمدد فويسلاب ًاحبذ « ةلتق رش مهولتقف «, ةيليعامسالا

 «ليق ام ىلع فالآ ةرشع هع مهنم لتق نم ةدع ناكف « قشمد روس ىلع ةعامج مهنم

 يلع ىبأ دعس نب نهال  ناكو ٠-٠-٠ “٠ مهلاومأل الو مهميرحل اوضرعتي ملو
 « قشمد يلامشلا فرشلا ىلع دجسملا ىنب « آداوج احمس - يناقدنملا نيزولا

 2 فقولا هيلعو ءارقلا هيفو « ريزولا دجسم ىمسيو « ماشلا تس ةبيرت دنع

 «٠ هنم ًاقوخ ةيلعامسالا ىلا ىمتناف , يفوصلا نبا ةلودلا هيجو هاداع دق ناكو

 دس "604 -



 ءاغوعلاو « قشمدب ثادحألا تراثف « لاحلا يف كاذب ربخلا عاشو

 ةينطابلا نم هب اورفظ نم اولتقف « ةدرجملا رجانخلاو فويسلاب شابوألاو
 (« مهنكامأ يف مهوعبتتو « لإ متنمو © مهب قلعتم ام لكو « مهبابسأو

 ًاحبذو « فويسلاب آعيطقت ًاعيمج مهونفأو « مهنماكم نم مهوجرختساو

 مهنم عراوشلاو,يحاونلا تحبصأو رده مهؤامد تقيرأو « ًارهق اهنم ةعافشلاب

 +. باملألا يلو”ةل ةيآل

 ؛ رشلاو ءالبلا لصأ ناك مداخلا نيعللا اذهو « بلحب ناك يذلا « ىنطابلا

 مهنم رفت هعمو بلصو « نينمؤملا نم ريثك بولق تفش « ةبوقع رش بقوعف

 داودلا وبأ كلملا هقث هيحولا هسيئرو « دليلا ةنحش زوريف نب فسوب بجاحلا

 ةفمئاطلا هذه كاله ىلع ضيرحتلا ِق اغعلاب دق 4 قوصلا نسحلا نب جررعم

 ةينطاب نم امهيلإ تبدس نم لايتغا نم طايشحالاو زرحتلا ف اذخأف 6 ةثيبخلا

 « امهلوح ةفظحلا نم راثكتسالاو, ديدحلا سبلب « ةينطابلا رقم 220توملأ
 نسحأ نمل ةداعسلاو « رفكو ءاسأ نمل ءاقشلا لصحف ؛« ديتعلا رفاولا حالسلاب

 ٠ ربتعاو

 ثدح ام اوعمس امل مهنإف هعم نمو  سايفابب ميقملا يعادلا ليعامسا امأو
 ضعب ىلع مهضعب لبقأو « اولذو اولذخناو « مهيديأ يف طقس ةنئاكلا هذه نم

 ةيليعامسالا ةوعدلا رظنا .قرشلا يف ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا ةدايق ىقم )١(
 ٠ 04 60ا/ : ةديدجلا
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 ماقأ نإ هب طيحم ءالبلا نأ ليعامسإ ملعو دالبلا يف مهلمش قرفتو « نوموالتب .
 ميلست مهل لذبي جنرفألا ىلا ذفناف « تابثلا ىلع ربص هل نكي ملو « ساينابب
 ؛« ممهيديأ يف هتعامجو وه لصحو « مهيلإ اهملسف « مهب نمأيل « مهيلإ سايئاب

 نم ةياهنو « ةلذلا نم ةياغ ىلع ةيجنرفألا لامعألا ىلإ سايناب نم اوللستف
 لثاوأ يف سايناب يف ربقو « اهب كلهف « برذلا ةلع ليعاسسإل ضرعو « ةلقلا
 ٠مهسجر نم ترهطتو «ةيحانلا كلت مهنم تلخف «ةئامسمخو نيرشعو عبرأ ةنس

 «الضاف ًابتاك « ةقيرطلا دومحم « ةريسلا نسح ناكو « اهنم ةرخآلا ىدامج يف

 «مزعلا قداص « ريبدتلا ديمح « يأرلا ديدس « ةماعلاو ةصاخلا نم ًابوبحم ًاغيلب

 رزوتساو « هدقفل عجوتلاو « هيلع فسألا رثكف « سفنلا ميرك « سحلا يفاص

 ىدامج يف « يبنيزلا دارط نب يلع مساقلا وبأ نيدلا فرش ءايقنلا بيقت هدعب

 ةلزنملاو « ركذلا ةهابنو « لصأألا فرشو « ردقلا هلالج نم وهو « اهنم ىلوألا

 ٠ رهتشملا ناكملاو « ةفورعملا ةيترلاو «ةروهشملا

 « نوتاخلا تيفوت « ةئامسمخو نيرشعو نيتنثا ةنس ىلوألا' ىدامج يفو

 امهتبق يف تريقو ( و 15+ ) اهنع هللا يضر كولملا جات ةدلاو « ءاسنلا فرش

 ٠ سيدارفلا باي جراخ « اهمسرب ةينبملا

 ةئامسمخو نيرشعو ثالث ةنس

 يف هيف مالكلا قوس ىضتقا امل « مهريغو ةينطابلا ةبون ركذ ىضم دق

 لاقتتاو « ةينطاملا يف ةنئاكلا ربخ' جنرفألا ىلإ ىهتنا الو « ثالثو نيتنثا ةنس

 اورثكأو « اهلامعأو قشمد 5 ًاعمط مهل كلذ ثدحأ « مهيلإ 4 مهنع سايناب

 ؛ داشتحالاو لاجرلا عمج يف لامعألا ىلإ مهلسر اوثبو « اهدصق يف ثيدحلا

 مد ”ه"ةادل



 « سليارطو « ةيكاطنأو « اهثرلا : نم « مهدالب هتوّح نم رئاس مهيلإ عمتجاف

 نيودغب ماقم ماق "يذلا وه « دنثك كلم رحبلا يف مهلصوو « لحاسلاو

 اوميخو « سايئاب ىلع اولزنو اوعمتجاف « ريثك قلخ هعمو « جنرفألا يف كلاهلا
 « مهنع تاياكحلا ترتاوتو « ةماقالل داوزألاو ريما ليصحت يف اوعرشو « اهيلع

 « ”الحارو ًاسراف فلآ نيتس ىلع نوديزي مهنأ « مهددع ىصحأو مهدهاش نمم

 ٠ ةلاجرلا مهرثكآو

 همه فرصو, رمألا اذهل بهأت « مهم زع نم كلذ كولملا جاق فرع املف

 تالالا نم هيلإ جاتحب امو « برحلا ةلآو « حالسلاو ددعلا نم راثكتسالا ىلإ

 هلسر يديأ ىلع نامكرتلا ءارمأ بتاكو « بعص لك ليلذتل اهيلإ جاتحب يتلا

 مهثعب ام لالغلاو لاملا نم لذيو « مهب ةثاعتسالاو داحنتسالاب مهيلإ نيب نييودنملا

 مهفئاوط نم هيلإ لصوو « هثاعد ىلا ةعرسلاو « هثادن ةباجإ ىلا ةردايملا ىلع

 .داهجلا ةضيرف ءادأ يف نيبغار ؛«سارمة دشو «ةلاسي يذ لك «سانجألا ةفلتخملا

 ميضقو 6 مهتوقل هيلإ نوجاتحي ام قلطأو « دادضألا ةرفكلا ىلإ نيعراسمو

 ٠ مهلويخ

 ىلع اولزنو « بيترتو ةانأ ىلع « قشمد نيبلاط سايناب نع نيعالملا لحرو

 ثالث ةنس ةدعقلا يذ نم..20يف هل رواجملا فورعملا ناديملاو بشخلا رسج

 قشمد نم جرخ « ركسعلا حبصأو كانه اوميخو « ةئامسمخو نيرشعو

 برعلا يف ةعيبر نب ةرم ريمألاو ؛ دلبلا لوح مهلزانم نم نامكرتلا هيلإ مضتاو

 سظنا ٠ يناثلا نيودلب تانب .سبكأ دنسيليم جوز +٠ وجنأ بحاص كلوف وه )1١(
 0١ ٠ 517/9 : يروصلا ميلو خيرات

 لماكلا يف ءاج ثيح ةدعقلا يذ رخاو] يف لصح كلذ نأ ودبيو « لصألاب غارف )0(

 اولسراو « دلبلا اولزانف ةجحلا يذ يف جنرفلا لصوو » : "789/4 : ييثألا نبال

 ٠ « دالبلا ىلع ةراغالاو ةريملا عمجل قشم غمد لامعأ ىلا

 د ”هلل #١



 مهنم جرختل مهئازإب اوفقوو « تاهج ةدع يف سيدارك اوقرفتو « هعم نيلصاولا

 «سراف مهنم جرخب ملف « مهئاقل ىلإ اوردابيف اوفحزيو « اهيلإ اوعراسيف ةقرق
 هذه ىلع سانلا ماقأو مهميخم !ومزاو « مهفارطآ اومض لب« لجار رهظ الو

 الإ مهنم دهاشب الف « دلبلا ىلا مهفحز نوعقوتي ( ظ ٠ ) آمايأ ةروصلا

 مهربخ فشككو ؛ مهحالسو مهضيب قيربوا « مهميخم لوح مهتفاطإو مهعمجت

 لاطبأ اودرج دق مهنإ ليقف « مهمولتو فحزلا نع مهرخآت بجوأ يذلا امو

 «لالغلاو ركيملا عمجل ؛ ناروح ىلإ لاغبلا عم ريصملل مهلاجر ناعجشو مهليخ
 «مهب ةوق الو « مهل ةكرح ال مهنأو « لازنلاو ةماقإلا ىلع اهلثمب ناعتسي يتلا

 ٠ نيروكذملا ةدوع ىلإ

 كارتألا نم لاطبألا ديرجتب رداب « لاحلا هذه كولملا جات فرع املف
 فاضأو ؛ ةرم ريمألا عم نيمداقلا برعلاو « نيلصاولا نامكرتلاو « نييقشمدلا
 رخآ مهضوهن مهعم ررقو « ةامح ركسع يق راوس ةلودلا فيس ريمألا مهيلإ

 ةيحان ىلإ حابصلا دنع مهلوصوو « ليللا ةماع ريسلا ف دجلاو « مهموب
 «ناكملا كلذ ىلإ ناروح نم مهدوع دنع نيعالملا لوصو ريدقت نأل 2 227قارب

 ةياغ ىلع مهو « ناكملا كلذيف اوحبصأو « مهل لثم امب لمعلا ىلإ اوعراسف
 « ةرثك ىصحب ال ددع يف « هرسأب مهريكسع داوس مهعمو « ةعنملاو ةرثكلا نم

 « باكشنلاب ةعامج مهنم لتق دقو الإ مهبوكر لماكتي ملف مهيلع اومجهف
 « اوتيثف « نوملسملا مهيلع لمحو « ةدحاو ةعطق اوفقوو « ًافاصم اويرضو

 عضوم : هلوقي اهدحأ دنع ىفتكاو مسالا اذه لمحي عقوم نم شكأ توقاي سكذ 0

 عقوم ناف « يروصلا ميلو عم ةيبرعلا رداصملا تايطعم ىلع ءانبو « ماشلاب

 يفو ةجنرفلا ركسعم ناك ثيح سفصلا جرم ةقطنم دعب « ناروح يف وه قارب
 ٠ حجرملا نم ؛ قارب مسا لمحت لازت ام ةيرق اعرد ةظفاحمل ةعباتلا عرزا ةقطنم

 عرزا نعو /مك /١١ ةفاسم اعرد نع هذه قارب دعبتو « ةدوصقملا اهن]

 ةيرادالا تاميسقتلا ىظنا ٠ / مك ٠١ / ةيمسملا ةيحان نكرم نعو / مك /

 :٠650 ص :١94354, قشمد ط ٠ ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف
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 « اولذخناو اولشف نأ ىلإ « مهب كتفيو مهيلع ركي مالسالا ركسع لزب, ملو

 مهعاجشو مهمدقم روبد ١2)مايلك ىلوو « رامدلا لولحو « راوبلاب اونقيأو

 اوقدحأو « ةلئاه ةلمح برعلاو كارنألا لمحو « نيمزهنم ةلايخلا نم قيرف يف

 «راهنلا ضعب الإ ناك امف « ماهسلاب اقشرو حامرلاب انعطو « فويسلاب ابرض مهب

 اومنغو « نيرفعم ليخلا لجرأ نيبو « نيعرصم ضرألا هجو ىلع اوراص ىتح
 «ىرسألاو « حالسلاو ؛ عاركلا : نم « اهب مهيدبأ تألتما يتلا ةمينغلا مهنم

 ملو« دعيفا دحب الو « ركذيف رصحب, ال ءيش وهو « لاغبلا عاونأو « ناملغلاو

 مهقباوس مهب تجن نيدلا « ةلايخلا نم ليلقلا الإ مهركسعم ىلإ مهنم ملسي
 «نيرورسم نيروصنم نيمناغ نيرفاظ قشمد ىلا برعلاو كارتألا داعو «ةرمضملا

 رصنلاو « ديعسلا مويلا اذهب سانلا جهتباف « روكذملا مويلا كلذ راهن رخآ

 ىلع ركسعلا مزعو « رودصلا هب تحرشتاو « سوفنلا هب تيوقو « ديمحلا
 مهيلإ عرستو ( و 1؟4 ) هلوصو لماكت دنع « مهميخم ىلا فحزلاب مهتركابم
 « ناخادلا عافتراو « رانلا ةرثك ىلإ نورظني مهو « ةرفاو ليخلا نم ةعامج

 رخآ اولحر دقو « مهوفداص لزنملا نم اوند املف « نوميقم مهنأ نوئظ, مهو

 مهددعو ؛ مهتالآو مهلاقثأ اوقرحأ دقو « ربخلا مهءاج امدنع « ةليللا كلن

 «رمألا ةقيقح نم هوفرع ام دنع ؛ هيلع نولمحب رهظ مهل قبب مل ذإ « مهحالسو
 مهل ةقاط الو « كارتألا ركسع ةرثكب مهتفرعم عم « ماقملا هعم نكمي ال يذلا

 « رصقم ىلع نوفق الو « عطقنم ىلع نوولي ال !ولحر نأ اوكلامتب ملو « هب
 اوفداصو ؛ مهدازو مهثاثأ نم ريثكلا ءيشلا هنم اومنغف مهلزنم ىلإ اوجرخو

 )١( روص نم ةبرقم ىلع ًاعقوم كلتمي ناك , 2177711118230 06 8111373 اوه «

 يروصلا ميلو بسح داق :  57 8٠مهب قلطنا ناسرفلا نم فلأ نم شكأ ء

 ءالؤه لتقم ميلو فصو دقو 2 ةجنرفلا نكسعم ناك ثيح .ضصلا جرم نم
 اذه عمو 2 كاذنآ ءيسلا خانملا لاوحأو ةجنرفلا شويج ةميزه مث ناسرفلا

 ليصافتلاب ىفوأو ةقد ششكأ يسنالقلا نبا تامولعم ىقبت ٠

 دل هال



 « مهنكامأ يف اونفدو « مهلوصو عم اوكله دق « ةعقولا يف ىحرجلا نم ةعامج

 ةعامج اولتقف « ركسعلا مهرخاوأ قحلو « دكلاو حارجلا نم ةعرصم مهلويخو
 نمأو « مهل نيملسملا قاحل نم آفوخ مهتميزه يف مهريس اوذغأو « نيعطقنملا نم

 تجرفتاو « مهشراعمو مهنكامأ ْق اورشتتاو « مهعايض ىلإ اوجرخو سانلا

 هعنص ليمجو ىلاعت هللا فطل نم مهءاجو « ةمغلا تفشكتاو « ةبركلا مهنع

 ةمعتلا هذه ىلع ركششلاو دمحلا هللف « لاب يف رطخ الو « باسح يف نكي مل ام

 نم ديزملا دمتسيو « همعن ليزج ميدتسس ًادمح « ةلماكلا ةبهوملاو « ةغباسلا'

 ٠ ةمسقو هحئانم

 قرفتو « ةرخافلا علخلاو « ةرقاولا مثاتعلاب مهنكامآ ىلإ نامكرتلا داعو

 باهذو « عاركلا مدعو « ةلذملا نم ةفص حبقأ ىلع « مهلقاعم ىلا ةرفكلا عمج

 دعب تنمآو « لجولا دعب بولقلا تنكسو ؛ لاجرلا لاطبأ دقفو « لاقثألا
 هذه دعب مهل عمتجي داكب ال ةرفكلا نأب سوفنلا تنقيأو ©« لهولاو فوخلا

 .٠ مهلاقثأ باهذو « مهلاجر حايتجاو « مهلاطيأ ءانق دعب « لمش ةنئاكلا

 ةفامسمخو نيرشعو عبرأ ةنس

 وبأ « ءانمألا لامج « نيمألا خيشلا فون « ةنسلا هذه لوأ مرحملا يف

 « ةيافكلاب اةوصوم ناكو « هللا همحر « ىنافكالا دمحأ نب هللا ةبه دمحم

 ءاكذلا يف « هلثم هدعب دوهشلا نم مقي ملو « ةنايدلاو ةنايصلاب افورعم ةنامألاو
 ٠ ءانغلاو ةئامألاو

 نم ريزولا يناقدزملا رهاط يبأ لتق دعب « قشمدب ةرازولا ناويد الخ ال
 درب ًايفاك كولملا جاق داثتراو « هتالماعم رومأ ددسو « ةهتاباسح مظني فراع

 بيذهت: يف هتضهن ىلإ نكسيو « هيلع هيف دمتعو « هيلإ ( و 1١؟4 ) كلذ يفارمألا

 ءدوصقملا غولب هل لهستت ملف « هلام باوبأ ظفحو « هلامعأ بيترتو « هلاوحأ

 هيجولا سيئرلا ىلع هليوعت مقوف « دوشنملا ضرغلا لين هدايترال رسيت الو
 ب ا" كعاال



 رمألا درف « قشمد سيئر يوصلا نسحلا نب جرعمملا داوذدلا يبأ كلملا ةقث

 نم ىفكأ هدجوو « هيلع هيف دمتعاو « ةرازولا بصنم هدلقو « هيلإ كلذ يف

 «ةباتكلا ف ةعانصلا فيعض ناك نإو « هيفرصتمو هباتك نم ةراشالا هيلإ تعقو

 ةنامألاو هزنتلا ف هبهذمو « ديدس هبأر ناف « ةغالبلا نم ةعاضبلا فيفخ

 طبضلاو « لحلا يف ديو « تالماعملا يف نيلماعملا ةسايسب ةفرعم هلو « ديمح
 الو « هنع ًآديحم هل دجب ملو « تاجارخالا ظفحو « تانايسحلا ءاعدتسا يف

 « هترزارؤم ىضرمو « هترافس نسحب ًاقثاو « بصنملا اذه هدلقف « هنم ”الدب

 رضحمب « نآويدلا نم هسلجم هسلجأو « هيلإ هناسحإ يف دازو « هيلع علخو
 « هفاصوأ ناسحإب روشنملا بتكب رمأو « نايعألاو لثامألاو ءارمألا نم

 ًاعفرو « هرمأل اديكأت « نيدلا يحم هبقلو « هفالخو هرمأ زواجت نم ريذحتلاو
 هلامعأ يف لدعلا لمعتساو « ةسائرلا لاوحآ ددسو « ةسايسلا نسحأف «' هردقل

 تاقثلا ةافكلا ىلع دمتعاو « لامعألا ف رظنو « هلامعو « هتلماعمل فاصنإلاو

 ةماقتسإلا ىلع تدرطاو « دادسلا ىلع كلذ ف لاوحألا ترجو ؛« لامعلا نم

 ٠ دارطأ نسحأ

 يكنز كياتأ نيدلا دامع ريمذلا لوصوب رمخلا درو ةنسلا هذه يف (و )

 « داهجلا ىلع ًامزاع © هركسع يف بلح ىلإ لصوملا بحاص « رقئس قأ نبا

 « ةنوعملا هنم سمتلي « كباتأ' نيدلا ريهظ نب يروب كولملا جات لسرأو

 ىلإ كلذ يف امهنيب لسرلا تددرتو « دادضألا جنرفألا ةبراحم ىلع داعسإلاو

 قئوتو « دادولاو ةافاصملا ىلع هفلحتسا نم هيلإ ذفنأو « دارملا ىلإ باجأ نأ

 نكس 4 ًاديكأت ةلاحلا' هذه ٍِق رمألا دكأو 6 داقتعألا ليمجو ءافولا ىلع هنم

 «سراف ةئامسمخ يف هركسع هوجو ديرجتب ردابو « هيلع دمتعاو « هب قثوو هيلإ

 طالتخالاو ءهركسع يف جورخلاب هرمأب ةامحب جنوس نيدلا ءاهب هدلو ىلإ بتكو

 نم ةدعو ؛ صاوخلا ءارمألا سمش ريمألا همدقمو 6 ىقشمدلا ركسعلاب

 «هلمحتو هلاجر يف ةامح نم جرخو « رمألا لثتماف « (و ١١٠ ) نيمدقملاو ءارمألا

 ب "خا



 ف غلابو 6 ممءاقل نسحأف « كباتأ نيدلا دامع ميخم ىلإ اعيمج اوهجوتو

 دلو جنوس ىلع ضبقو مهب ردغو « مهيلع لمعو « آمايآ مهلفغأو « مهل ماركإلا

 برهف « مهعاركو « مهلاقثأو مهمايخ بهنو « نيمدقملا ةعامج ىلعو « كولملا جات

 ٠ اهيف مهظفحب رمأو بلح ىلا مهلمحو « نيقابلا لقتعاو « بره نم مهنم

 اهكلمف « ةامحلا لاجرلا نم ةيلاخ يهو « ةامح ىلإ هموب نم فحزو

 نب ناخريخ اهيحاص ناكو « صمح ىلا اهنع لحرو « اهيف ام ىلع ىلوتساو

 « هل نيعملا ناكو « هتعاطب لماعو « هتمدخ يف حصانمو « هركسعب « هعم ةجارف

 اهبحاص ناخريخب ردغ اهيلع لزن نيحف « هضبقو « جنوسب ردغلا ىلع ضرحملاو
 لسارف« هيلإ صمخ ميلست بلطو « هنم قثوتو « هلاقثأو همايخ بهنو « هلقتعاو

 ىلا ةباجإ مهنم تعقو الو « هلاقم ىلإ اوتفتلي, ملف « كاذب. هدلوو « اهيف هباون

 « اهل ةقياضملاو « اهلهأل ةيراحللا يف غلاب « ةليوط ةدم مهيلع ماقأف « هلاؤتس

 بحصتساو « لصوملا ىلا اهنع لحرف « برأم رسين' الو « بلطم اهيف هل آيهتي ملف
 «بلح يف نيقابلا رقأو « قشمد ركسع نم نيمدقملاو « كولملا جات نب جن وس هعم
 فلأ نيسمخ مهنع سمتلاو « لعفي, ملف « نيلقتعملا قالطا ف تالسارملا تددرتو

 ٠ اهب مايقلاو « اهليصحت ىلإ كولملا جات باجأ « رانيد

 هللا ماكحإب رمآلا لتقب « رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 ءاهيكترا ةركنم رومأل « هيلع هيف لمثعو « هل رب د ًاريبدت « اهرخآ' يف ه اهيحاص

 يف غلاب هنأل « هب كتفلا تبجوأو « هلتق ىلإ تعدو « اهدمتعا ةحيبق لاوحأو

 ءاسأو « ءامدلا كفسو « مهكالمأ باصتغاو « مهلاومأ دخأو « ةيعرلا ملظ

 جمتباف « تاروظحملا نم حئابقلا نسحتساو ؛ تاروذحملا بكتراو « ةريسلا

 ةدعتلا يذ نم يناثلا ءاثالثلا موب يق هنم ةحارلاو « هيف ثداحلاب ماعلاو صاخلا

 ةرهاقلاب هدلومو « ةنس نوئالثو عبرأ هرمعو « ةئامسمخو نيرشعو عبرأ ةنس

 مامإلا»همتاخ شقنو « ةنس نورشعو عبرأ هتلود مايأو « ةكامعيرأو. نيعسن' ةنس

 و



 ديحملا دبع نوميملا وبأ همع نبا هدعب ماقو 62١7 نينمؤملا: ريمأ هللا ماكحأب رمألا

 هل تدذخأو « نينمؤملا ريمأ هللاب رصنتسملا مامإلا نب مساقلا يبأ ريمألا نبا

 « نينمؤملا ريمأ « هللا نيدل ظفاحلاب تعنو « اهيف ( ل ١١6 ) مسرلا ىلع ةعيبلا

 نب دمحأ « ىلع ابأ رمألا دلقو ”9رييدتلا هبأرب بتتساو « رمألا هل ماقتساف

 لدعأ ةفاكلا ساسف « ةكلمملا ريبدتو « ةلودلا ةرازو « شويجلا ريمآ لضفألا

 همحر « لضفألا هيبأ جاهنم ىلع ىرجو « ريبدت لمجأ لامعألا ريدو « ةسايس

 ءاكنثتلا ىلع داعأو ءهران دامخإو. روجلا 22ءاوتجا وههراثياو لدعلا بح يف هللا

 « يقتلا .ربلا نمأو « مهكالمأآ نم ضبقو « مهلاومأ نم بصتغا ام راجتلاو

 «ديعبلاو بيرقلا ركش اهب زرحأ ةغلابم كلذ يف غلابو « يقشلا دسفملا فاخأو

 ٠ ديعسلا قفوملا رجأ اهب زاحو

 ًاموادم ديدسلا جاهنملا اذهلو « ًايظاوم ديمحلا بهذملا ىلع لزب ملو

 لاعفأ نم هللا همهلأ ام ىلع هودسح ةدسح « ةلودلا يمدقم نم هل مجن نأ ىلا

 لاحملا اوقفلو « هلاوحآ داسفا ىلع اوعمحت « تاحلاصلا ءانتقاو « تاريخلا

 ظافلأو « اهوعمج بذكلا نم عاونأب لمعلا ف اوعسو « هلامعأ يف نعطلا: يف

 نم لثامألاو « نامعألا نود ةيركسعلا عم كلذ' ررقو « اهوقمن لطابلا' نم

 ,ةيشيشحلا ةعامج اهب مهتاو « رمآلا لايتغا ةيلمع ىفوآ لكشب يزيرقملا فصو )١(
 ةيقحلا مامالا ةلافكب فلك دقف « ًامانا سيلو ةفيلخ ديجملا دبع ريتخا دقو
 نكذ مالغ رهشأي هلتقم لبق سآلل بلو هنأ ةياور يفف 2 هدهع يلوو رمآلا ني

 هتافو لبق » : لاق هنأ ةيناث ةياور فو , هدهعل يلو هنلعأو « بيطلا » هامس

 هيراوج ىدحا نأ ىلا راشأو , نيكسلاب لوتقملا نيكسملا : هسفن نع عوبسأب
 نم ةفيلخلا وهو « ًاركذ دلو دلتس اهنأ لدت ايّؤر ىأر هتآو 2 هنم لماح »

 اليفك روكذملا سلجف ٠ نوميملا يبأ ديجملا دبع رييمألل هتلافك نأو م هدعب
 ٠ )ا-1178/ 7 : افنحلا ظامتا * « سا نيدل ظفاحلاب تعنو

 لضفألا نب دمحأ .يزولا نآ « ١4٠ / : افنحلا ظاعتا يف يزيرقملا ركذو ءانك (؟)
 ٠ « ديعلا بايو ناويالا نيب اميف ةنازخ يف هنجسو ظفاحلاب طاحأ »

 - ريثآلا نبال ةياهنلا  ههرك ءيشللا ىوتجا (9)

 2 ىو



 لصحو « ةيداب هنم ةرغلاو « ةلهتسم هيف ةصرفلا تدجو نأ ىلإ لفغأو « ةيعرلا

 رعش ال « ةدجنلاو ؛ ناوعألاو ةذثعلاو ةدعلا نم ًايلاخ ناديملا نم بناج ف

 «هب درفتاو « هللا همحر هولتقو « هيلع اويثوف « هيلع ريدو « هل بتر دق امب

 .230اهب هونفدف هتبرت ىلإ هولمحو «ةانجلا اولتقف ءىضق دقو«هباحصأ هكردأو

 ةثامسمخو نيرشعو سمخ ةنس

 ةرازولا رمأ دلقملا سيئرلا نع « كولملا جات ىلا ىهتتا ةنسلا هذه ف

 ؛هبأر نم هيف ”اليمج ناك ام دسفأو « هتلزنم يف حدقو « هيلع هبلق ركيغ لاحم

 6 ةسائرلاو ةرازولا نع هلزعو « المج ”الاقتعا هب راقأ ضعب عم هلاقتعاب رمأو

 ةثالثو نارهشو ةنس همكحت ةدم تناكو ؛ يلامجلا ردب شويجلا ريمآ ةبرتب نفد )١(
 ىلع يح » ناذألا نم لازآ « ًايماما ناك ثيح « ةيليعامسالا ىداع ء ًاموي رشع

 , ةبطخلا نم ظقاحلا ركذ طقسأو « رشبلا ريخ يلعو دمحم « لمعلا ريخ

 ديس « لضفألا لجألا ديسلا : وهو رياثملا ىلع هب ىعدي ءاعد هسفقنل عرتخاو

 ىلع لدعلا حانج رشمانو «٠ نيدلا ةزوح نع يماحملا 2, لودلا بايرأ كلامم

 2 هروضحو هتييغ يلاح يف قحلا مامإ رصان 2« نيدعبألاو نييرقألا ٠ نيملسملا

 هدابع ىلع للا نيبأ « هريبدتو هيأر بئاصو « هقيس يضامب هترصن يف مئاقلاو

 ىلا نينمّؤملا هتاعد دشرمو « هدامتعاو قحلا عرش عابتا ىلا ةاضقلا يداهو

 يتليضف كلام 2 ممألا نع روجلا عفار « ممنلا يلوم 2, هداشراو هنايب حضاو

 هاشنهاش مساقلا يبأ «* لضفألا لجألا ديسلا نب دمح] يلع وبأ , ملقلاو فيسلا

 . سناي همساو رصقلا طابض دحأ ةدايقب دنجلا ضعب هيلع رمآت * شويجلا ريمأ

 باي جراخ « ريبكلا ناتسبلا يف ناديملا يف ًاسرف قرعيل » مايألا دحأ يف جرخ دقو

 نم ةرشع كانه وهو ماجف 2, هتداع ىلع ةركلاب بعللو , ةرهاقلا نم حوتفلا

 2« ىدارف وأ ًاعيمج هب اورفظ ىتح هلتق ىلع اوفلاحت نيذلا صاخلا نايبص

 هونطو هيلع اولمحو ٠ كيلع ةريشعلا لاقف ؟ قباسي نم : يلع وبأ حاصف
 يتلا ةنازخلا نم ظفاحلا اوجرخأف » نورمآتملا عمجت اذه دعبو « لتق ىتح

 «ةفالخلا ةصنم ىلع كابشلا يف هوسلجأو « ديقلا هنع اوكفو , اهب القتعم ناك

 علخ كلذ روفو ٠ « همسأ نكذي مل نمل ليفك دهع يلو هنأ » ىلع هل اوذخآو

 . ١54 1151 : افنحملا ظاعتا ٠ ةرازولا علخ سناي ىلع ةفيلخلا

 دل "#84



 يبأ كلملا ميرك ىلع ةرازولا ناكم ديلقت يف لوعو « اهنم لوألا عيبر رهش يف
 يناقدزملا ىلع يبأ ريزولا مع نبا « يناقدزملا قازرلا دبع نب دمحأ لضفلا

 « هيلع ةرافسلاو ةرازولا يف لوعو ع هيلإ كلذ يف رمألا درف « هركذ مدقملا
 « لامعلاو نيفرصتملا رثكأ رشيتساو « هب لاوحألا تشمو « رمألا هل ماقتساو

 افرعو ؛ ناريدلا يف ةرازولا نع ةيانلا ف ىذهت دق ؛ ةقيرطلا نسح ناك هال

 ةيسرافلاب ناسللا حيصف « ناوأو رصع لك يف لامعألا ( و 1١١5 ) ةسايس
 ةينطابلا نأل « هلاح هب تريغت ام ثدح نأ ىلا رمألا رمتسم لزب ملو « ةيبرعلاو

 ىمتتا « رامدلاو كالهلا نم مهب هلحأو ؛ راوبلا نم هللا هاضق ام مهيلع ىرج امل

 اوعرشو « مهب لزن امل اوقلقو « مهيلع اوفسأف « توملاب مهئاقفر ىلإ كاذ ربخ
 كولملا جاتل اوبدنو « مهركمو مهرتخ كارشأ بصنو « مهرش لئابح ثب يف

 ىلع مهرايتخا عقوو : مهنارقأ كاتفوممهناوخأ لاهج نم هب عقوبو « هلاتغي نم

 « هل بلطلاو « كولملا جات رمأ يف ليحتلا امهعم اوررق ةيناسارخلا نم نيلهاج
 ىلإ نالجرلا ناذه لصوو « هيف ةصرفلا ناكما دنع ء مراه يث ( هب ثكتفلاو

 «كارنكلا نم امهل فراعم ىلا ارضحو «شوبرشلاو ءابقلاب كارتألا يز ف قشم
 ملو ؛ مه مدخو « اسيل ىجاولا يرو « اهمادختسا يف ةطاسولا امهولأسو

 ةيئاسارخلا نم ةلمجلا يف اوراص نأ ىلا: ركملاو ةليحلاب اجردتو « امهب اوباتري
 امهنأل امهيلإ بولقلا تنكسو « انكمتو « كولملا جات باكر ظفحل' نيبترملا

 لصوو « هنم داعو « مامحلا لخد نأ ىلإ كولملا جات يق ةصرفلا ابقرو « انمكض

 ةيناسارخلا نم هباكر ف ناك نم هنع قرفتو « قشمدب ةعلقلا نم هراد. باب ىلإ
 نولخ سمخل سيمخلا موي يف هيلع ابثوف « هل ةظفحلا « ثادحألاو « مليدلاو

 فيسلاب امهدحأ هيرضو « ةئامسمخو نيرشعو سمخ ةنس ةرخآلا ىدامج نم
 دنع نيكسب هبرضو « هنم نكمتب مل احرج هتبقر يف هحرجف « هسأرل آبلاط
 « ًاميلس هسرف نع لاحلا ف هسفنب ىمرو « دلجلاو محللا نيب تذفت هترصاخ

 مل ” "©



 ةاوادمب ةربخلا لهآ رضحأو « فويسلاب امهوعطقف « امهيلع لاجرلا ترئاكتو

 « سأرلا دنع يذلا امهدحإ ؟ريف اجاوعو « نييحارجلاو ءابطألا نم حارجلا

 رضحي ةدم ماقآو بكرو « كلذ يف لاحلا تحلصو.« ةرصاخلا يف يذلا رسنتو

 ٠ داتعملا مسرلا ىلع بارشلاو مالسلل ؛ دانجألاو ةيركسعلاو صاوخلا هسلجم

 دومحم نيدلاو ايندلا ثيغم: ناطلسلا ةافوب دادغب نم ربخلا درو اهيفو

 همحر نالسرأ بلأ نب هاش كلم نب دمحم نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا نبا

 هعم ناك « هب ثدح ضرمب « ةئاسسمخو نيرشعو سمخ ةنس لاوش يف هللا

 حتفلا يبآ ناطلسلا' هيخأل هدعب. ةنطلسلا تررقتو « هلهم غارفو « هلجأ ذامن

 ةبالو نوكتو « نالسرأ بلأ نب هاش كلم نب , ( ل 4+1 ) دمحم نبا دوعسم

 « دمحم نب لرغط ناطلسلا هيخأل مث 4 دومحم نب دواد هنبال هدعب نم دهعلا

 ٠ ٠ هعضوم قا مهنم دحاو لك ركذ ينآيسو

 ريمألا نأب ©90رامسم نب ناسح نب موتكم ةلح نم ربخلا درو اهيفو

 صاوخ يق قارعلا نم مزهنا دق ناكو « ةلحلاب زاتجا ديزم نب ةقدص نب سيي*د
 يف لضو « نينمؤملا ريمآ هللاب دشرتسملا ةفيلخلا نم افوخ' هناملغو هباحصأ

 ةرم ةلح هدصق ناكو « لهانملاو كلاسملاب فراع ليلد هعم نكي ملو « قيرطلا

 تام نم توم دعب هباحصأ قرفتو « هعم ناك نم رثكأ كلهف « ةعيبر نبا

 « هباحصأ نم ريسي رفت يف « ديحولا عطقنملك ةلحلا يث لصح دقو شطعلاب

 ةعلقلا ىلا هترضحاف هراضحال « هوحن ليخلا نم ةقرفا « كولملا جات ضهنأف

 نيرشعو سمخ ةنس نابعش نم نولخ تسل « نينثالا موي ةليل يف قشمدب
 « ةمارتحاو هماركإو « ةعلقلاب راد' ٍفأ هلازناب كولملا جات مدقتف ةئامسمخلو

 هلحم هيضتقي ام ضورفملاو سوبلملا نم هيلإ لمحو « هماعطو هبارش يف قونتلاو

 ىهنأو «ةناهإ لاقتعا ال «ةماركا لاقتعا هلقتعاو « هيجولا نيكملا هناكمو « عيفرلا

 ب نامزلا ةآرم ٠ دخلص ةقطنم يف ( هتلح ) هلزانم تناكو بلك لئابق ريمآ )1(
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 هيلإ باوجلا دروف « ةيدشرتسملا ةيمامإلا ةزيزعلا رادلا ىلا كلذ يف لاحلا

 هلمحيو « هملستي نم هيلإ لصي نيح ىلا « هيلع طايتحإلاو « هنم قثوتلاب
 ٠ دادغب ىلا

 ذاكفت ؛ لاحلا هذه لصوملا بحاص يكنز كباتأ نيدلا دامع فرع املو
 نيسمخلا هنع ءازجلا نوكيو « هميلست هنم سمتلي « كولملا جان ىلإ ءالوسر
 نيلقتعملا يقشمدلا ركسعلا ةيقبو « جنوس هدلو ىلع ةررقملا رانيدلا فلآلا
 ةيحات ىلا هركسع لصي نأو « هيلع طرشلا ررقتو « كلذ ىلا كولملا جات هباجاف
 « كانه ىلا « ق قشمد ركسع عم سيب”د ريمألا جرخيو « نولقتعملا هعمو « اراق

 عقد نذهب اومجوتف , هيامصأ ىلإ اطيب اوس يلتتعلا مسا

 ؛هئاكس ىلا نيركسعلا نم لك داعو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم نماثلا سيمخلا

 لغش لازو « مهب, كولملا جات رسف ؛ ةعامجلاو وه قشمد ىلإ جنوس لصوو
 هلهأو سيئرلا يف كولملا جات/ بطوخ كلذ دنعف « مهلوصوب ( و 1507 ) هبلق

 كلذ ىلإ باجآف « مهليبس ةيلختب مهيلع نملاو « مهق ةالطإ يف لئسو « نيلقتعملا

 « هترازو نود هتسائر ىلا' ديعأو قلطأو اهب موقي « ةحلاصم هيلع ررق نأ دعب

 نب دمحأ لضفلا يبأ كلملا ميرك نيدلا لامك ريزولا ىلعو. « هيلع علخو

 ٠ ةنسلا نم ناضمر لهتسم يف « ىناقدزملا قازرلا دبع

 نيكتشمك 0916با ةلودلا رخف اهيلاو ةافوب دخرص نم ربخلا درو ةئسلا هذه فو

 « ركذلا ليمج « ةقيرطلا نسح ناكو « اهنم ةرخآلا ىدامج يف « ىجاتلا مداخلا

 ٠ دصاقملا روكشم « نيدتلا ريثك

 «دادعب ىلا هلمحب نم ىلإ ساد ريمألا ميلست ىلع ثعبيو « اهنم ةدعقلا يذ
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 هجوتو « هلئاسر نع بيجأو, « همدقمب رسو.« هاوثم مركآف « هيف رمألا تاف دقو

 هقيرط فب هفداصو « هناكمن هبجويو هلحم هيضتقي ام هيلإ لمح نأ دعب ادئاع

 « هعم ناك ام تبهنو « هيلع تضيقف « نيدلا دامع ريمألا ليخ' ةبحرلا ةيحانب

 صلخ نأ ىلإ « تانعإلاو لاقتعالا نم: ةميظع ةدش يقلو « هناملغ ضعب تلتقو

 ٠ 0١1دادغب ىلا داعو « هحارس قلطأو

 جات عمج « اهنم ةرخآلا ىدامج نم تلخ لايل ثالثل سيمخلا موب: شو
 باكتكلاو دانجألا نايعأوب « صاوخلاو نيمدقملاو ءارمألا نم ةعامج كولملا

 لاحلا يب تمهتتا دق يننإ : مهل لاقو « هسلجم يف « ةيعرلا لثامأو ءاهقفلاو

 لولحلا هعم تنقي أ[ دقا ام « هلامدنا رذعتو « هلأ لاطن دق يذلا حرجلا اذه ببسب

 حور نم تسي دقو « هنع قلخلل ةحودنم الو هنم دب ال يذلا يضقملا رمألاب

 تحال دق ليعامسا' معتفلا وبأ يدلو اذهو « ةافولا برق .ثترعشتساو « ةاحلا

 وهو « ةبابللاو ةيافكلا' لياخم هيف يل تنابوب « ةباجنلاو ةماهشلا ةرامإ هنم يل
 « يدهع ىلو هلعجأ نأ تأر دقو « يدقف' ةملث دسل وجرملاو « يدلو ربكأ

 « هنس ةئثادح عم هينأت نسحو « هدادسب ةقث « يدعي رمألا يلوتل حشرملاو

 لدعلا ليبس دصقوب « هافتقاو « ريخلا جاهنم كلس ناف « هداصتقا ديمحو

 بولطملا ع نع لدع نإو « هيف لومأملاو « هنم دارملا كاذف ء هاخوتو « فاصنالاو

 يف مكيلع لدعملا ناك « هيلع صوصنملا رمألا ( ظ ١50 ) فلاخو « هيلإ راشملا

 عطقناو ةيربلا لخد ًاسيبد نأ انركذ دق » : ١/ 18-١81٠ : نامزلا ةآرس يف (1)
 يف لض : ا!ولاق مهناف نييدادغبلا خيراوت امأ « هتصق يف اوفلتخا دقو + هربخ

 عطقناو «٠ قشمد لامعأ نم يبلكلا موتكم نب ناسح ةلحب هيلع ضبقف « هقيرط

 قآ نب يكنز نم نيكتفلط نبا اهريمأ هعايف « قشمد ىلا لمحف , هياحصأ هنم

 هنأ نظف « هودع يكتنز ناكو ء رانيد فلأ نيسمخيب لصوملا بحاص ىقنس

 درو املف + حالسلاو لاملا هلوخو 2« همركأ هتضبق يف لصح املف ٠ هكلهيس

 لصو املف ء هذخآ يف لصوتيل + يرابنألا نبا ةفيلخلا ثمب « دادغب ىلا ربغلا
 مسسلف *** لصوملا ةعلق ىلا لمحو « يكنز رسأب اهريمأ هيلع ضبق ةبحرلا

 ٠ « دوعسم ناطلسلا ةعافشب الإ صلخي
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 ديسلاو بيبللا مزاحلا ناف « هتلفغ روتف نم هظاقيإو « هتمون نم ههبنت

 : اولاقف ء« رصتقاو هلع ضرعأ ركنم نع ىهث اذإو « ركذ رككذ اذإ برألا

 جورخال يذلا « كمكح مكحلاو « هنع لدعب الو« فلاخي ال يذلا كرمأ رمألا
 كل دمي هللاو « كتافو دعب. كدلول انتعاطكا ؛ كتايح ف كل انتعاطو « هنم انل

 «مهلاقمب رسف « ربلاو ةمالسلا ليجعتو « ةيفاشلا ةيفاعلاب كيلع نميو « رمعلا يف
 رمألا ف صن مث 9 مهلالخ ديمح ىلع ةلادلا ثداوحلا نم مهنم ادب ام ركشو

 ءاهتتالاو «هتعاطب لمعلا مهعم ررقو « هيلإ هدعب نم دهعلا ةيالو يف راشأو,؛ هيلع

 « هلثم فرش يهاضتو « هلثمب قيلت « ةينس ًاعلخ هيلع علخو « هتراشإ ىلا

 : نم « عابتألاو نيمدقملاو ءارمألا نيب ةعلقلا نم هراد ىلإ اهيف بكرو
 مويلا يف ةيشوواجلاو ؟7١ةيدنغازقلاو ةيحالسلاو ناملغلاو « ةيناسارخلا

 تلامو ء« رورسلاو لذحلا مهنم كاذب: فعاضتو.« روضحملا لفحملاو ؛ روكذملا

 موي لك يف هل ةمدخلا اوبظاوو « هيلع اوعمتجاو « هيلإ باحصألا ةفاك

 :٠ هيلع ميلستلاو

 ةثامسمخو نيرشعو تس ةنس

 س.وأرلا نيودغب كالهب جنرفألا ةيحان نم ربخلا درو « ةنسلا هذه ف

 نيرشعلاو سماخلا سيمخلا موب يف « اكعب سدقملا تيب بحاص ؛ جنرفألا كلم

 دئادشلا ىناعو ه هثداوحب نامزلا هكرع دق. اخيش ناكو « اهنم ناضمر رهش نم

 هتابيراحم يف ًاريسأ تاعفدن ةدع نيملسملا' يدبأ ف عقوو « هثراوكو هبئاون نم

 وأ «, ةيرادرقملا امإ : هباوص تحجر فيحصت وهو . ةيرادعرقملاو : لصآلا ف )١(

 آباوثأ نودتري اوناك نيلتاقملا نم عون ةيدنغاؤقلاو 2 نتملا ف تتبثآ امك

 دنكو , نق : نم ةبكرم ةرابع يهو , برحلا مايأ ةوشحم ةيريرح وأ ةينطق
 2, ةيسرافلاب عاجشلا لطبلا وه دنك وأ دنغو « ىيرحلا وه نقلاو < دنغ وأ

 ةرابعلا ترسم امنيب « ةيرادرقملا » لبق نم يب سي مل هنأ حيجرتلا بيسو

 ٠ أريثك ةيناثلا

 قشمد خبرات م هل #”لة دل



 ملو 4 ةروبخملا هعدخو 4 ةروهشملا هليحب 6 مهنم صلخت وهو « هتافاصمو

 هدعب مهيف ماقو « حلاص ريبادك "لو 4 بئاص يأر بحاص مهيف هدعب فلخت

 ؛مهدالب نم رحبلا يف مهيلإ لصاولا « "2)روجنا دنكلا ديدجلا صموتلا كلملا
 اوقلتخاو « هدقمل اوبرطضاق 4 هرييدت ف باصأ الو 6 هنأر ف ددسن ملف

 ٠ هداعبب نم

 « هب فعضلا ديازتو « ةافولا بحأو ؛ ةايحلا- هعم مكس « الوط هب رمألا لاطف

 ( و ١١4 ) هلمأ ةحصلا ف باخو هلجأ برقو « هتوقو « همسج يف لوبذلاو
 نينثالا موب راهن نم ةعاس يضم ىلع « هزواجتو « هترفغمو هللا ةمحر ىلإ فوتو

 عومدلا تضيفأو « هباصمل بولقلا تملأتف « اهنم بجر نم نيرشعلاو يداحلا
 + هبب لزانلل

 عتفتتت ال ةميست *لك تيفلأ امهرافظأ تبشنأ ةتينملا اذإو

 ايندلا هذه نذل « مفاد ول همكحو 4 تااعشإ ال ىلاعت هللا ءاضق نكلو

 قدودعم ةاصحم اهيف سافتألا « نزح الو « اهيف ءىرمال حرف مدي مل ,ءوس راد

 «ةدملا ناينفو « رامعألا ناعطقب راهنلاو ليللاو. « ةدودحم ةروصحم لاجآلاو

 هدقف دنع دضشنأ دقلو 2 مايألا عدخ ىلإ نكس نم نامزلا طظعاوم مهفا امو

 : يضرلا فيرشلا لوق

 داضعالا ف ؟تفو. نويعلا ىذقأ هكاق نامزلا ف كمويل ادعت

 ةيالو يف هيلع هصنو « هدعب نم رمألا يف هلجن مايق نم هللا نم ام الول
 ةئنهتلاب سانلا لعتشاف « ةعوللا فمخحو © ةعورلا لازأف 4 كولملا سمش « هدهع

 هللا همحر كولملا جاتل ناك دقو « دوقفملا ديهشلاب ةيزعتلا نع دوجوملا ريمألاب

 - ”8ا ص رظنأ  هتاقو سكذ نأ هل قبس )١(
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 ةيدنألا يف رشنيو « لفاحملا يف ركذي ام « بقانملاو « رثآملاو © نساحملا : نم

 ناكو 4 ءاعلبلا ءاحصفلا هلثاضف ترشنو « ءارعشلا هحئادم تملظنو « رضاحملاو

 « هللا ةهمحر ىقشمدلا رعاشلا طايخلا نب دمحم هلأ دسع وبأ لضافلا بردألا

 « مهنيب هريغو حددملا نم نونفلا نساحمب روهشملاوب « ماشلا ءارعش ةفرط وهو

 « اهكيكحتو اهريرحتو اهبيدهت يف غلاب « دئاصق ةدع كولملا جات يف مظ دق

 ىلع هب لدتستي ام « هيلاعم تافص نع ةبرثعملا اهتايبأ ةلمج نم ”تركذف
 : اهلوأ ةديصق تايبأ نمف ؛ هيعاسمو هدصاقم حدم نم هيف غلاب ام « هقاقحتسا

 *ه”دوست هد نبا هللأ مكرك دقل

 هلهأو نامزلا اذه ىلع ”نمو

 ةديصق كولملا جات يف تلق اذإ

 : ىرخأ نم لاقو

 اجات ”رثغلا كولملل "كت ملأ

 اراختفا كب نامزلا ف رش دقل

 امك دمحلا ءانتقا ىلا ”تددم

 ىلاوعلاب ىلاعملا ترداغو

 ارمأ هل نامزلا يصّنعَس ال عورأب

 ارقفلاو فوخلا لتقيلف هل ًاماسمح

 اجاهتبا كب مانألا دعس امك

 اجامو اهب حامسلا رحب ىمط

 اجالو هبزع ثيللا سيخك
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 نيدلا ريهظ نب يروب كولملا جات نب ليعامسا حتفلا يبأ كولملا سمش مايأ ركذ
 لالخ يف ناك امو « هئاضقنا ىلا هرمأ ءادتبا يف هلاح حرشو « كباتأ

 اهلاوحأو اهتاقوأو اهغيراوت ةقرعمو « ةددجتملا ثداوحلا نم كلذ

 ايندلا هذه نم هللا همحرب كباتأ نب يروب كولملا جات ريمألا ىضم ال
 وبأ كولملا سمش هدلو ماقأ « ًاديهش ًاديمح ًاديعس ةيقابلا رادلا ىلإ « ةينافلا

 ىصوأو « هتايح يف هيلإ هب دهع ناك ام بسح « ةكلمملا يف هماقم ليعامسا حتنلا
 هلامعأ يف ةكينلا صلخأو « ةريسلاو ةسايسلا نسح « هتافو دعب هب لمعي امب
 دانجألا ةفاك ىلع هناسحا ضافأو « ةبعرلا يف لدعلا طسبو « ةريرسلاو

 يف دازوءاهباحصأ ىلع تايكماجلاوءاهبابرأ ىلع تاعاطقالا رقأوءةيركسعلاو
 نيفرصتملاو لاكمثعلا بترو«هترازو ىلع هيبأ ريزو رقأوءاهصقني ملو تابجاولا
 ؛ زوريف نب فسوب بجاحلا ىلإ ريبدتلاو ريرقتلا رمأ درو « هيلع اوناك ام ىلع
 « هرسو هرهج يف هيلإ نكسو « هرمأ تامهم يف هيلع دمتعاو « قشمد ةنحش

 ناك ام مهنع عفر نأب « نيشيعتملاو ةيعرلا رمأ يف رظنلاب ةسايسنلا رمآ حئتفاو

 « اهلوانت رظحو « اهمسر لطبأو « ةئيفلا طاسقأ نم ةنس لك يف مهنم جرختسي
 « ءاعدلا هل رثكف « اهريغ تاهجب اهيلع تالاوحلا بابرأ ضتوعو ءاهمكح لازأو

 نم رهظو « ةكامسمخو نيرشعو تس ةنس بجر يف كلذو « ءانثلا هيلع لصتاو

 ف عقب مل ام هتميزع ءاضمو هتلاسوو همادقاو هتعاحشو هسأب ةدشو هتماهش

 ماقم موقي ام هنكامأ ف كلذ نم ركذنسو « مهفو لاب يف رطخ الو ؛ مهو

 ٠ لاقملاب ةياكحلا نود نايعلا

 يف اناكو و ١5 سأرلاو (07ةؤؤيللا نصح هحاتنتفا الوأ كلذ نمف

 « امهمسر ىلع !ءرق”أ دق اناكو « هيبأ كولملا جان لبق نم امهظفحل نيبودنملا يدب

 )١( يصاعلا رهن عيانم برق ٠
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 بحاص كولملا جات نب دمحم ةلودلا سمش هاخأ نأ كولملا سمش ىلإ ىمتتاف

 , نيروكذملا امهينصح نم همكح ىلع امهلزنتسا ىتح « امهيلع لمع دق كيلعب
 « هيلع لعفلا اذه لثم ركتآف « امهظفحل هباونو. هتاقث نم هآر نم امهل بدنو

 اميف هيأر نجهيو « هدصق ام ىلع ةبتاعملاب روكذملا هاخأ لسارو « هنم ضعتماو

 نم عنتماف « هيلع اناك ام ىلإ امهتداعإو « 2!)امهيلع لوزنلا هلأسيو « هدمتعا

 يف ثيدحلا يفو « هيف رمألا لمهأف + سمنلا الل لوبقلاو ء بلط ام ىلإ ةباجالا
 ًامهوم « قشمد نم برحلا تالآو ركسعلا ف ضهن مث « ”ةريسب ”ةدم هانعم

 ىرخأ قيرط يف داع مث « ةنسلا نم ةدعقلا يذ رخآ يف لامشلا ةيحان بلطي هنأ

 فحزو « هيلع لزن دقو الإ ةوبللا نصحب نم رعشب ملف « هقيرشت دعب آب”رغتم
 « ءالبلاب هيف نم سحأ املف « عنامتت ال ةدشو « عفادثت ال ةميزعب هيلإ هتقو نم

 نامألا بلط لاوحألا نم لاحب ًاصلخم هل دجب ملو « لاتقلا ةدش نم هدهاش ال

 هملسو « نصحلا نم لزنو « لمأ امب فعسأو. « لأس ام ىلإ بيجأف « هموي نم

 لحر مث « هتضهنو هتبافك ىلع دمتعا نم هظفح يف بانتساو هرمأ ررقف « هيلإ

 ةيضقلا كلت ىلع هيف نم *رمأ ىرجف « سأرلا نصح ىلإ هنم غارفلا دنع هنع

 دعتسا دقو « كبلعب ىلع لزنو « هنع لحر مث « هظفحب نمل هالوو « هملستف

 « لابجلاو عاقبلا يحالف نم ريثك قلخ هيلإ عمتجاو دشتحاو « اهبحاص ؛ هوخأ
 مهيلإ فحزو « مهقياضو, « اهيف مهرصحف « نيدسمملا ةكيمارحلا نم كلذ ريغو
 حرجو مهنم لتثقف « ةعامج ةلئاقملا نم كيلعب نم جرخو « لجارلاو سرافلا يف

 ٠ ًاضيأ روسلا ىلعوب ريثك ”ر فن

 دشف « لاجرلاب هونكصح دقو « يناربلا دلبلا ىلإ مايأ دعب فحز مث
 ركسعلا لصحو هكلمف « تاهج ةدع نم هيلع ركببعلا قرفو « لاتقلا مهيلع

 ىلع قيجانملا بصنو « هيف ناك نمم ريثكلا قلخلا حرجو لتق نأ دعب « هيف

 . « امهنع » اهنم موقأو 2 لصألا يف اذك )1

 تك وو



 اهبحاص نياع املف « امهيلع دمشلاو امهيلإ فحزلا بظاوو ؛ نصحلاو دلبلا
 لذب يف لسار « ةرياصملاو ) ظ ١١ه ) ةماقالا ىلع رارمتسالاوب رمألا ةدش

 هتلمحف « هيبأ مايأ ف هيلع ناك ام ىلع هرارقإ يف لاوئسلاو « ةحصانملاو ةعاطلا
 ىلإ باجأو « فلس امع ءاضغالاو « ىرج ام لامتحا ىلع ىبرثقلا ةفطاع
 ٠ داعو « حرت ام ىلع امهنيب رمألا ررقتو ء بلط ام هراثيا ىلع لزنو غ سمتلا ام ام

 ٠ اهنم مكرحملا لئاوأ يف ًارورسم ًارفاظ قشمد ىلإ ركسعلا ف كولملا سمش

 ةئامسمخو نيوشعو عبس ةنس

 « مهنيب فلخلا عوقوب جنرفألا ةيحان نم رابخألا تدزرو اهنم مرحملا يف

 ٠ ةعامج مهنم لتقو « مهنيب ةيراحملا تبسنو « كلذب مهل .ةيراج .ةداع ريغ نم

 هب اورفظف « هليخ ٍِق «(32اندرز بحاص نامكرتلا نم ةعامج فداص اهيفو

 «9دنمشتادلا نبا نا ليقو «مهعاركو مهلويخ ىلع اولمتشاو ءهعم نمو ؛هولتقو

 نم هيف ناك نم لتقو « هب عقوأف « ةينيطنطسقلا نم جرخ رفاو قيرعب رفظ
 ٠ مهريغو مورلا

 هليخ ف بلح نم ؟9راوس ريمألا راغ ةرخآلا ىدامج رشع عباس فو

 فلا ريدقت مهنم لتقف « هيلإ جنرفالا لاطبأ نم هيف نم جرخف « رشاب لت ىلع
 ٠ بلح ىلإ مهسوّؤر لمحو « لجارو « سراف

 ريثألا نبأ نم لك لعجيو ء.ةيب رغلا بلح يحاون نم ةديلب اندر : توقاي لاق )١(

 لالتحا ةيلمعلا لوهجملا ينايرسلا خرؤملاو 5١ ٠ ب 9 : رهابلا هياتك يف

 ٠ خيراتلا يف فالتخا عم امنإ « يكتز لبق نم اندرزل

 خرؤملا ةياور بسح م ١) ةنس هابأ فلخ يزاغ نب دمحم وه هيف

 هذه يف : ه 0آم ةنس رابحخأ يف لاق رض ريثآألا نيال لماكلا يفو « ينتايررسلا

 مهنم ًاريثك لتقف ٠ ماشلاب نيذلا جنرفلاي ةيطلم بحاص دمشنتادلا عقو] ةنسلا

 فقل نم نيمداق ةجن فب عاقيإلا هاوس الو ريثألا نبا ال ركذي ملو
 ,؟١21 1 : بلحلا ةديز ىظنا * يكنز كباتا ةداق رابك نم راوس نيدلا فيس وه )م

 ٠*٠ و 867" ةنس هدنع ثداحلاو
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 ىلعو هلقتعاف « هعيبر نب ةرم ىلع كولا سمش ضبق اهنم بجر ٍقو
 ىلع ةرم ماقأو « هقلطأو « اهب ماق ةحلاصم ىلع *هعناصو « كرابملا نب ةماسأ

 نم هفلسأ ام ةأفاكم اذهو « هلتق ىلإ هرخآ ىهتنا 4 باطخ هيف ددارنو « هلاح

 ٠ لاوحألا رئاس يف هبكترا يذلا ملظلاو « لامعألا مومذمو « لاعفألا حيبق

 نم هيلع مه ام جنرفألا ةيحان نم هيلإ ىهنتا « هحرشو هركذ مدقت امم « اهبحاص

 راجتلا ضعب هيلإ اكشو « ةرقتسملا ةعداوملا ضقن ىلع مزعلاو ةينلا داسف

 ةلمج اهتميق : ناكنك لامحأ ةدع مهنم ذخأ دق « توريب بحاص نأ نييقشمدلا

 ىلع هتداعإو هبابرأ ىلع كلذ در يف جنرفالا مدقم ىلإ بتكف « لاملا نم ةرفاو
 الو « دارم لين نع رفست ملف « كلذ يف تابتاكملا تددرتو « هب ىلوآ وه نم

 كلذ ءرسأو « هلثمب لعفلا اذه ةلياقم ىلع قنحلاو ظيغلا هلمحف « بالط لين

 ىلإ همزعو همه فرصو « هتتاطب تاقثو هتصاخ نم دحأل هدبي ملو « هسفن يف

 رفص ةعرغ دحألا موي يف اهيلع لزنو « ةنسلا نم مرحملا رخاوأ ف اهيلإ ضهنو
 « ةلاكجرلاو ةلاكيخلا نم ةرفاو ةعامج اهيفو « اهيلإ ركسع يف فحزو « اهنم

 قردلاب مهروس نم برقو « اولذخناو اولذو « ةأجف مهاتأ امل اوعاتراف
 كارتكلا لحرتو: 4 هداوج نع لجرتو 4 نيب اكقنلاو نين اسارخلاو تايتفحلا

 ”دحأ قبب ملو اورتتساف « باشنلاب روسلا ىلع نم اوقشرو « هلجرتل مهرسأب
 هقرتسا روسلا نم ناكم ىلإ تايتفحلا قزلأو « ةامرلا ةرثكل هيلع هسأرب رهظ

 ناك نم أجتلاو ؛ دلبلا يف اورئاكتو « هومجه مث « هنم اوئكمت نأ ىلإ هوبقنف

 الو « رسآو جنرفالا نم هيف فدوص نم لك لتقو « هباب حتفو « دلبلا كلمو

 دصقلاو « دلبلا كلمت نم مهب لزن ام نيمزهنملا نم جاربألاو ةعلقلاب نم ىأر

 « هيلإ اوبيجآف : نامألا اوسمتلا « مهنع عنامم الو « مهل رصان الو « لاتقلاب مهل

 مخه



 دالجألا لاجرلا نم هيف ررقو « دلبلا يف ناك ام بهنو « اعيمج اورسأف « اولزنو
 سوٌؤرو « ىرسألا هعمو « ركسعلا ف هنع لحرو « هنع ”بذيو « هظفحب نم
 ىلإ لصوو « ةريثكلا ددثعلاو هدالوأو « هب ناك يذلا يلاولا مرحو « ىلتقلا

 نم سانلا جرخو « ةنسلا نم رفص نم تلخ لايل تسل سيمخلا موي يف قشمد
 ءيشلا مهو « بصقلا يف سوؤرلاو « لابحلا ف ىرسألا ةدهاشمو « هئاقلل دلبلا

 « مهبولق رسو « مهنويع رقأ ام كلذ نم سانلا ىأرف « ريفغلا مجلاو « ريثكلا

 اذه نم هانس ام ىلع ىلاعت هللا ركش نم اورثكأو « هل اوجهتباو « مهنتم دشو

 مهلاهف « جنرفألا يف كلذب رابخألا تعاشو ؛ نيبملا حتفلاو « زيزعلا رصنلا

 اورثكأو « الجوو ًابعر مهبولق تالتماو « هلثم ثودحل اوعاتراو. « هعامس

 برقأ يف اهيف لاجرلا ةرثكو « اهتتاصح عم سايئاب يف رمألا لئهست نم بجعتلا
 ٠ ةلاجرلاو ناسرفلا ةلايخلا نم لتق ام ىلع اوفسأو « مارم لهسأو « ةدم

 ناطلسلا لوصوب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةئسلا هذه فو

 « اهنم ىبرغلا باحلا 5 هلوزنو « دادعب ىلإ ؟١)دمحم ناطلسلا نب دوعسم

 سمتلاو « اهحرتقا ءايشأب ةركذنت بتكو « لاحلا ريرقتل لئالق آمابأ اهب ماقأو
 نايعألاو ةاضقلا يضاق هيلإ لصوو ( ظ ١٠ ) قارعلا ىلإ ماشلا ةفاضإ
 امب علوطو « ةركذتلا يف حرتقملا حورشملا هنمضت ام ىلع هوفلحتساو « لئامألاو
 راد ف هلوزن يف هل نذألاب يذشرتسملا يمامإلا يماسلا رمألا جرخف « ىرج

 هلثم ىلإ جاتحب ام هيلإ لمحو « هل ةوعدلا ةماقإو « هباقلأ ةباتكو « ةنطلسلا

 رمأ ريرقتب بتكو « مرحملا نم ةعمج رخآ هل بطلخو « هريغو شرفلا نم

 هلثم ىلإ جاتحب ام هيلإ لمحو « هل ةوعدلا ةماقإو « هباقلأ ةباتكو « ةنطلسلا

 ريزو دلاخ نب ناورشونأ نيدلا فرش ريزولا بانو.« ةيدشرتسملا ةزيزعلا رادلا
 لمجأب بطوخو « بانم نسحأ هئاعدو همالس لاصيإ ف « هنع ةفيلخلا

 لمتحيو « انتيثأ ام هباوص فيحصت وهو « دومحم ناطلسلا نبا » لصألا يف )0

 دادغب ىلا هلوخد دنع هاقلت دوعسم ناطلسلا نأ كلذ طقس هباصأ صنلا نأ

 . ضرفلا ل : ريثألا نبال لماكلا رظنا ٠ « دومحم ني دواد »

 دل اال ١س



 لوألا عيبر رهش نم نولخ سمخل دحألا موي يف هيلع علخلا تضيفأو « باوج
 نيب رضحف « نينمؤملا ريمأ هللاب دشرتسملا ةفيلخلا مامإلا سلج دقو « ةنسلا نم

 : هباطخ ًأدبم يف نينموملا ريمأ هل لاقف « هلثل ةداعلا ترج امك مدخو « هيدب

 اذه ناكو « كرهجو كرس يف ىلاعت هللا قتاو « كركشب ةمعنلا هذه قلت

 اجاتو : ءادوس اهنم ةعباسلاو « سانجألا تافلتخم عيرارد عبس : فيرشتلا
 لّكبقو « هل دعملا يسركلا ىلع سلج الو « بهذ قوطو « نيراوسو « ًاعصرم

 ةسايسل حلصي مل « هسفت ةسايس نسحب مل نم : نينمؤملا ريمأ هل لاق « ضرألا
 "نمو ٠ هءري اريخ رقكرذ ”لاقشم لمعت "نمتف» : ”هركذ ىلاعت هللا لاق ؛هريغ
 « ةيسرافلاب كلذ هيلع ريزولا داعأف « 2320« هترب ارش رةكرذ ”لاقثم "لمعت

 نيدعملا نيفيسلا نينمؤملا ريمآ ىعدتساو. « هيلع ءانثلاو « هل ءاعدلا نم رثكأف

 نب دواد ناطلسلا هيلإ ملسو « هديب هل امهدقعف « نيئاوللاو « امهب هدلقق « هل

 لامجإوءامهب ابيفهيلع ةيصولا دكأو « رقنس قآ ةكباتأو (2")هيخآ نب دومحم
 ذخو ضهن:نينمؤملا ريمألاقوءامهب اب يفدررق امب ءافولا ىلع هفلحتسا وءامهل ةياعرلا

 كلذ دعب دوعسم ناطلسلا هجوتو « نيركاشلا نم نكو. 20| ةوقب ] كتينأ ام

 هيلإ مضنا دقو « ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش لوأ ٍف ناجيبرذأ ةيحان ىلإ

 ٠ كارتألا نم ريثك قلخو (10يليدمحألا رقتس ( قآ)
 ركسع رسك دوعسم ناطلسلا ركسع نأب دادعب ىلا رابخألا تدروو

 « ةنسلا نم بحر رشع نماث يف ناذمه ةيحانب (©)دمحم نب لرغط ناطلسلا

 )١( لازلزلا  ميركلا نآرقلا : 610

 ٠ انتبثأ ام هباوص طخ وهو ء هاخأ لصألا يف (7)
 رقيلا : ميركلا نآرقلا يف ءاج ام ىلع ًادامتعا نيترصاحلا نيب ام فيضأ )5

 ٠0 )ا) ,)548 : فارعألا ؛ 18 , 518*
 : ريثآلا نبال لماكلا نم موق فيحصت وهو « يليدمحأو رقنس لصألا يف (5)

4 . 
 نبال لماكلا ىظنا ء انتيثأ ام هباوص فيحصت وهو « دومحم نبا » لصألا يف (06)

 ٠ 7608844 : يثألا

 تاب
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 بطخلو «هلزنم ( و 1١ ) ىلإ دوعسم ناطلسلا داعو « دالبلا ف هركسع قرفتو

 دصق ىلع كولملا جات نب ليعامسا كولملا سمش مزع ةنسلا هذه فو

 ناك دقو « اهتكلمو « اهيلع نيبلاغلا يدبأ نم اهتداعتساو « اهتلزانمل ةامح

 كاذل ىهأتلا يف عرشو « هريغ هيلع رهظ ملو « هسفت يف مزعلا اذه ىفخأ

 اذهب امل ظفاحلا ىلإ تمتنا رايخألا تئاك دقو.« اهيلإ ريصملل دادعتسالاو

 دعأو « اهنود ةامارملاو « اهنع بذلل بهاتلاو « اهل نيصحتلا يف غلابف « مازتعالا

 ىلإ لاحلا هذهب ربخلا ىهتتاو « اهيلع دمتعيو « اهيلإ جاتحب ةلآ لك كلذل

 ريخألا رشعلا ف زرب لب « هنع هطبث الو رمألا اذهب لفحي ملف « كولملا سمش
 ٠ نيرشعو عبس ةنس ناضمر رهش نم

 هذم لاطباب هيلع راشأ نم الإ هصاوخو هئارمأ يمدقم نم قبب, ملو

 باوج هنم عمسي ملو « لاقمب لفحي ال وهو ؛ اهنع همزع فقوتساو « ةكرحلا

 رهشلا اذه نم لئالقلا مايألا هذه موص غارف ىلا اذه لمهت : هل ليقو « باطخ
 ملف « ناكملا كلذ ىلا هدعب هجوتلا نوكيو « ديعلا ةكنس يضقتو « كرامملا

 ىلع هرمآ ىنبو ؛ ناسنإ ةروشمب لمع الو « يآرلا اذه يف دحأ ىلإ غصب

 ضهني ال هنأ مهققحتل « نولفاغ ةامحلا نم اهب نمو ©« نوراغ اهلهأو ٠ اهدصق

 « اهيلإ لاحلا ف لحر هنإ مث « دنجلا هيفرتو ديعلا دعب الإ مايألا هذه يف دحأ
 طاحأام مهعارف ؛ اهيف نم ىلع ديعلا موي ف محهو ؛ اهيلع لزن ىتح ريسلا ذغأو
 اونصحتف « ةدع لمكآو « ةدع رفوأ يف هتقو نم مهيلإ فحزو « مهب ءالبلا نم

 يف ركسعلا داعو « لابنلاو ماهسلاب قشرلا ىلع اوربصو « لاحرلاو بوردلاب
 ءبلسلاو بهنلاو حرجلاو لتقلا نم ةرهاظ ةياكت مهيف اكن دقو « مويلا كلذ

 ؛هيحاون عيمج نم دلبلا لوح مهقرفو « لجارلاو سرافلا يف هدغ نم مهركابو
 ةلايخلاو ةلاجرلا نم ةرفاو ةعامجو « كارتألا ناملغلا نم هصاوخ يف فحز مث

 5 ضل



 « هيلع دلبلا مجه يف ل”وعو هيلإ دصق « ةامح نم ًاعضوم قرتساو « كاكتنملا

 ةهسفشب دليلا مجهو « هيدب نيب اوعقدناف « ةامرلاو « ةامحلا نم هب نم ىلع دشو

 «نينمآتسم اهتامح نم ةعامج هيلإ ىمارتو « نامألاب اهب نم ذالو « ناكملا كلذ نم
 نع ةيذألا عقرو « مهنع فكلاب ىدانو « مهيلإ نسحأو « مهيلع علخو « مهنمأف

 « نامألا نيبلاط ةعلقلا لاجر رثكأ هيلإ جرخف « مهيلع بهن ام درو « مهتفاك

 نع هزجع فرعو « كلذ يلاولا ىأر نيحف « مهنمأو ( ظ ١١ ) مهيلع علخف

 دلبلا عم تلصحو « هيلإ اهيف امب ةعلقلا ملسو « هنمأف هناميإ بلط « ةرياصملا

 يف نكسو « هيلع دمتعا نم اهتنالول بترف « تقو عرسأو رمأ لهسأب هيدب يف

 . يف داسفلاو ثيعلاب رمأو « اهيلع لزنو « رزيش دصقو اهنع لحرو « هيلإ اهظفح
 «هيلإ لمح امب فطعتساو فطول نأ ىلإ « لاحلا هذه ىلع لزب ملو « اهيحاوت

 ٠ ةنسلا نم ةدعقلا يذ يف « ًارفاظ ًارورسم اهلخدو « قشمد ىلا ًادئاع لحرو

 « هتمه ءاضمو « هتميزع ةوق ىلع ةلادلا « كولملا سمش تاحارتقا نمو

 نم ديدحلا باب جراخ « نيدحتسملا نيبايلا نم هثدحأ ام « هئادتبا نسحتسمو

 « اهل ثلاثلا وهو « اهنم قدنخلا رسج بابو اهنم طسوألا « قشمدب ةعلقلا

 مامحلاو « ةعلقلاب ةرسملا راد عم « ةئامسمخو نيرشعو عبس ةنس يف مهاشتأ

 تءاجفءاهرثآ ةفصو « اهحرتقا ةينبو « اهعرتخا ةيضق ىلع « اهماش نم ةثدحملا
 نامن ةنس لئاوأ يف اهنم غرفو « لادتعالاو نيوكتنلاو ةبيطلاو نسحلا ةياهن يف

 ٠ ةكامسمخو نيرشعو

 « يونغلا رفاسم نب باثو سراوفلا وبأ ىضتتنملا ريمألا 20[ درو ] اهيفو

 ٍباوجي « اهنم ةدعقلا يذ نم نيقب عبرأل تبسلا موب يف رصم نم تالوسر
 «ةينسلا علخلا نم هبحص ام لصوأو « كولملا سمش هبتاكم نم ردص ناك ام
 « هدب ىلع دراولا باتكلا ىرقو « لاملاو ليخلاو « ةيرصملا بايثلا طافسأو

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ (1)
 دل م اب/ 6م د



 موب ف نيرشعو عبس ةنس ًائفكنم داعف « هريسم لهست نأ ىلإ اميقم لزب ملو

 ٠ اهنم لوألا عيبر رهش نم اتيقب نيتليلل تبسلا

 نامكرتلا نم رفاو ركسع لوصوب رابخألا تدرو اهنم ةجحلا يذ فو
 «جن رفألا لقاعم نم اهلامعأو ؛ سلبارط ىلع اوراغ مهن نو « لامشلا ةيحان ىلإ

 يلا بودلاو مانا نم مل لصحو ءأرسو الق مهم رثك قب اور

 لإ جرخ يليجنصلا ناردب 237 نب الولط صنب سلبارط بحاص نأو « ريثكلا

 هك مهرفظأو « هورسكف نامكرتلا ركسع يىقلو « هلامعأ نم هدشح نميف

 « هلاطيآو هتامح لجو هلاجر رثكأ لتق و « لوذخملا هعمجو « لولفملا هدثحب

 اوآجتلاف««7نيرعبب فورعملا نصحلا ")| ىلإ هباحصأ ] نم ليلق رفن يف مزمناو
 ًامايأ هل نبرصاحم اوماقأو « هيلع كارتألا ركسع لزنو « هب اونصحتو « هيلإ

 نمو « مهنم كله ثيحب ءاملاو ( و +1١ ) توقلا نم هيف ام ذهن ىتح « ةريثك
 اوجرخو«ةصرفلا اوزهنتاو « ةلفغلا اومنغتساو « ةليحلا اولمعأف « رثكألا مهليخ

 صنب كلم بتاكو ؛ سلبارط ىلإ اولصوو اوجنف « مدقملا عم « نيرشع ريدقت يف
 مهثعبيو « هلامعأ يف نمبو هب خرصتسي اكعب جنرفالا كلم « اهبحاص :الولط

 نامكرتلا ىلإ اوضهنو « ريثك قلخ جنرفألا نم هيلإ عمتجاف « هترصن ىلع

 مهمزع اوفرع املف « مهنم هيف يقب نم ذاقنتساو « نيرعب نصح نع مهليحرتل
 ىلع نامكرتلا فرشأو « ًاريثك آاعمج مهنم اولتقف مهئاقل ىلإ اوفحز « مهدصقو
 مهب لصتاف « ةينفر ةيحان ىلإ اوعفدنا مهنأ الول ؛ مهيف ةياكنلاو مهب رفظلا

 ىلع اوفسأو « مهيلع كلذ قشف « لحاسلا قيرط ىلع مهدوعو « اهنع مهليحر

 ٠ مهلامعأ يف اوقرفتو « مهمئانغ نم مهتاف ام

 )١( يمالسالا خيراتلا يف ماشلا سلبارط ىظنا  نارتري نب نئوياوه : 6١١لا *«

 : ىيثألا نبال لماكلا رظنا 2« قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب أم فقيضأ )2

 ٠

 نع دعيت يهو 2« فايصم ةقطنمل ةعبات ٠ ةامح ةظفاحم ىرق ىدحا نآلا نيرعب )2

 ةيرادالا تاميسقتلا ٠ / مك !١ / فايصم ةدلب نعو / مك 57 / ةامح ةنيددم

 ٠ 148 : ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلا يف

 د معا



 «قازرلا دبع نب دمحأ لضفلا يبأ كلملا ميركل ضرع « ةنسلا هذه فو

 يف هللا ةمحر ىلإ فوت نأ ىلإ هب لزي مل « ”داح ضرم « كولملا سمش ريزو
 اوعجفتو سانلا هل نزحف « اهنم ةجحلا يذ نم نيرشعلاو يداحلا دحأألا موب
 « هلالخ ديمحو « هلاعفأ روكشمو « هتقيرط نسحل هيلع اوفسأتو. « هتافوب
 ٠ ميظعلا نآرقلا ةوالت ىلع آبظاوم « نيدلاب اكسمتم ريخلل ًابحم ناكو

 ؛ هليخ يف جنرفالا كلم سدقملا تبب بحاص ضهن ةنسلا نم رفص فو
 هيلإ ضهنف « زاونب 20فرعب عضوم ىلا لصوو « بلح لامعأ فارطأ ىلإ
 « نامكرتلا نم هيلإ فاضنا امو « يلح ركسع يف بلح يف بئانلا راوس ريمألا
 لمحف :« نيرسنق ضرأ ىلا اولصو نأ ىلإ اودراطتو « ًامابأ اوبراحتو اوقتلاف
 ةئام ريدقت نيملسملا نم اهيف اولتق « ةميظع ةرسك مهورسكف مهيلع جنرفألا

 جنرفألا نم لتقو « ””نيروكذملا نيروهشملا نيمدقملا نم ةعامج مهيف « سراف

 ىلا مث' « نيرسنق ىلإ جنرفألا متو « بلح ىلإ لفلا لصوو « كلذ نم رثكأ
 نم مهيلا ضوهنلا راوس ريمألا دواعف 2؟؟”نيرحألا ةرقن ىلا مث (20ةمواقملا

 هب اوعقوأف جنرفألا نم ًاقيرف اوقلف كارتةلاو ركسعلا نم يفب نم ف بلح
 مهدالب وحن آمد زه جن رفالا تفكتاف سراف ةام ريدقت' هنم. اولتقو هورسكو

 لهستب ةمغلا كلت تلجناف بلح ىلإ عئالقلاو ىلتقلا سوؤرب نوملسملا داعو

 ٠ ةيكاطت [ ىلإ كلملا لصوو « ةمعنلا هذه

 ريمألا ضهنف « اهرلا ليخ «0[ ةراغ ] ربخ راوس ( ظ ٠ ) ىلا ىهتناو

 )١( بلح لامعأ نم قامسلا لبج ىرق ىدحإ يه توقاي يف ٠

 - 901/17 : بلحلا ةدبز يف ميدعلا نبا مهضعب نكذ (؟)
 | - عقوملا اذه ىلا دتهأ ملو لصألاب اذك ()
 ةدبز يف ميدعلا نبا ىفتكا دقو ٠ بلح جراخ عقوم ةرقنلاو « لصألاب اذك (5)

 راوس مهحياصف ةرقنلا ىلا جسنرفلا لوحتو » : لوقلاب 555/7 : بلحلا
 * « مهتم ىرسأو مهسوّؤورب اوداعو مهولتقف , مهنم ةيرسب اوعقوأف يكسعلاو

 ٠ 781/17 : بلحلا ةديز ظنا « احيضوت نيترصاحلا نيب ام فيضأ (6)

 "مؤ



 « لامسثلا دلب يف مهرخآ نع مهولتقو مهب اوعقوأف « يكبلعبلا ناسحو راوس

 مصهعمو « نيملاس نيرفاظ بلح ىلا اوداعو « ًايح مهيدي يف مقو نم اورسأو

 ٠ سوٌّؤرلاو ىرسألا

 ةئامسمخو نيرشعو نامث ةنس

 هركسع يق كولملا جات نب ليعامسا كولملا سمش ضهن ةنسلا هذه فو

 هكلمف « اديصو توريب رغث ىلع ”لطملا لبجلا يف يذلا 210نوريت فيقش ىلا
 تسل ةعمجلا موي يف هيلع بلغتملا « يميتلا لدنج نب كاحضلا دب نم هعزتتاو
 ٠ اهنم مرحملا نم نيقب

 عيبر رهش رخاوأ « ديصتملا ىلا كولملا سمش جرخ ةنسلا هذه فو

 دقو « هنم عساتلا ءاثالثلا مود ناك املف « لاسعو (9اءاندمص ةيحانب « رخآلا

 « كياتأ نيدلا ريهظ هدج كيلامم دحأ هيلع بثو « هصاوخو هتاملغ نم درفتا

 ةيرض هيرضو فيسلاب ةصرفو ةولخ هنم دجو دقو « ابلياب فرعي كارئألا نم
 هدي يف فيسلا بلقتاف « ةمالسلاب ىلاعت هللا ىضقف « هسأر عطق اهب ديري ةلئاه

 يف تمقوف ةيناث هبرضو « لاحلا يف ضرألا ىلا هسفنب ىمرو « ايش لمعي ملو
 « ناملغلا هيلع رثاكت نأ ىلا سرفلا هئيبو هئيب لاحو « هفلتأف « سرملا قنع

 ( هنم قثوتيو هبلطيو هوفقي نم ليخلا نم هرثإ ف ضهنآو مزهناف هيلإ اوفاوتو
 تنكسف « ةتئاكلا هذه ةعاشا دنع هيف رمألا برطضا دقو « دليلا ىلا داعو

 ثحبلاو « ناملغلاو ليخلا نم هبلط ف نوضهنملا ”دجو. « هتمالسب سوفنلا
 باشنلاب ةعامج حرجف « هوقحل نأ ىلا « كلاسملاو تاقرطلاو لابجلا يف هنع

 )١( نادلبلا ميوقت يف ءادفلا وبآ اهنع لاق :  « : 552 . 1١585ةعينم ةعلق يه ,

 لامشلا تمس يف موي ةريسم ىلع دفص نع يهو « رحبلا نع ةلقان «

 قشمد نع ايانديص دعبتو ٠ قشمد ةظفاحم ناعبتتو امهيمساب نافرعت اتلاز ام )2(

 *مك ١12 قشمد نع دعبتو دروللا لاسع مسأي نآلا لاسع فرمتو / مك /

 دس أل سل



 يذلا ام : هلأسو هررقو « ٌكولملا سمش ىلا هورضحأ املف « هوكسمأ نأ ىلإ

و « كلتقب ىلاعت هللا ىلا ايرقت الإ هلعفأ مل : لاقف ؟ لعفلا اذه ىلع كلمح
 ةحار

 عانصلاو « سانلا نم ء ءافعضلاو نيكاسملا تملظ دق كنأل « كنم سانلا

 ناملغلا نم ةعامج ركذو « ةيعرلاو ةيركسعلا تنهتماو « نيحالفلاو نيشيعتملاو

بقف « اذه ىلع هوقفاو مهنأب « ةمهتلا يف مهعقوأ « ءايربأ
 مهفاضأو مهيلع ض

""'لثق ثيح ) كلذ ىلع سانلا همالو « آربص لاحلا يف عيمجلا لتقو « هيلإ
) 

 «ترهظ ةلالد الو ( و ٠١ ) تماق ةنيب ريغ نم يناجلا اذه لوقب ناملغلا ءاله

ملا جات نب جنوس هاخأ مهتا ىتح « ًاملظ لتق نم لتق هفكي مل
 وهو«هلتقفءكول

لظلاو « ةحيبقلا لاعفألا هذه يف غلابو 20تيب يف عوجلاب ةلتق منشأ ؛هربك
 «م

 3 ردح دنع فقي ملو

لصو « ةنسلا نم « ىلوألا ىدامج نم عبارلا تبسلا موي فو
 كلملا ريثأ 

 « ةيدشرتسملا ةيوينلا ةزيزعلا رادلا نم ”الوسر ىشقا , نبا نسحلا يلع وبأ

 « هيلإ هلاصيإل بودنملا يمامإلا فيرشتلا كولملا سمش مسرب هدب ىلعو

فرش ريزولا نع هدب ىلع تابتاكملا تدروو « هيلع هتضافاو
 مبساقلا يبأ نيدلا 

 « ةرازولا نع ”الوزعم ناكو « ةفيلخلا ريزو « « يبنيزلا بيقنلا دارط نب ىلع

 فرش ريزولا اهنع فرصو « ةئامسمخو نامث ةنس لوألا عيبر رهث يف اهيلإ ديعأف

 * ”اليمج ًافرص دلاخ نب ناورشونأ نيدلا

 نيب ثداحلا فلخلاب « رصم ةيحان نم رايخألا تدرو ةنسلا هذه فو

ا يبأ هللا نيدل ظفاحلا مامالا يدلو
بأ : نينمؤملا ريمآ ديجملا دبع نوميمل

 يلع ي

 ماستقاو « ظفاحلا ينبا ةرديح بارت يبأ هيخأو ؛ « نيملسملا دهع يلو نسحلا

 بهدم ىلإ ىرخألاو « هلهأو ةكئسلا بهذم ىلا ةلئام امهادحإ نيتقرف دانجألا

نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )0(
 * ١48/١ : نامزلا ةآرم 

ًاعوج تامف بابلا هيلع درو تيب يف هكرت م (0)
 * ١58/١ : نامزلا ةآرم « 

 د "ما ل



 ىلع ةنسسلا بزح راهظتساو « امهنيب برحلا ران .راعتساو « هيزحو ةيليعامسالا
 ةبناحبرلا يف لتقلا رثكأ ناكو « ريثك قلخ مهنم لتق ثيحب « ةيليعامسالا بزح
 بهذم رصني ناك نم عبتتو « نسحلا يلع يبأل هدعب رمألا ماقتساو « نادوسلا

 لفقلاب مهدابأف 8 مها رجم يرجب, نمو « ةاعدلاو نيمدقملا نم ةيليعامسالا

 بارطضالا دعب « لامعألا رومأ تماقتساو « لاوحألا تحلصو « ديرشتلاو
 يف « لاحلا هذهب كولملا سمش ىلا هللا نيدل ظفاحلا باتك دروو « لالتخاللاو
 ٠ (0)ةمعنلا هذه نم هدنع ددجت امب « ةنسلا نم ةجحلا يذ رخاوأ

 ةيحان نم « كولملا سمش ىلا رابخألا تهنتا ةنسلا نم ةدعقلا يذ فو
 « ةرمتسملا ةعداوملا حيبقو « ةندهلا نم رقتسملا ضقن ىلع مهمازتعاب جنرفألا
 نيحف « داسفلاو ثيعلاب ةيقشمدلا لامعألا دصقو « داشتحالاو عمجلل مهبهأتو
 نامكرتلا ىعدتساو « لاجرلا عمج يف عرش « لاحلا هذه كولملا سمش فرع

 يف زربف ناروح ةيحان ىلا جنرفألا ضوهن هب لصتاو « لامعألا عيمج نم
 تاهمأ بارخإ يف اوعرشو « مهئازإب مكيخو « مهيلإ هجوتو « ركسعلا ( ظ 15 )
 عمج يف جنرفألا ناكو « نيقيرفلا نيب دراطتلا عقوو « ةيناروحلا عايضلا
 سراف مهنم جرخي ال « مهلزنم يف مهورصح ثيحب ؛ لجرلاو ليخلا نم فيثك
 نيقبرفلا نيب ةشوانملا تماقأو « ماممحلا هفطتخاو « ماهسلا هتقشر الإ « لجار الو
 مهو « ركسعلا نم رفاو قيرف ف ضهنو « كولملا سمش مهلفغأ مث ؛ مايأ ةدع
 « اهالاو امو ةيريطو ءامهرواجامو ةرصانلاو اكع : مهدالب دصقو«نورعشإالا

 ؛لاجرلاو نايبصلاو ناوسنلاو «لماوعلاو يشاوملا نم ةرثك ىصحب اال امب رفظف
 يدبأ تآلتماو « هدجو ام قرحأو « هل رهظ نم ىبسو هفداص نم لتفو
 «اوجعزناو اوقلقو اولذخناف « جنرفألاب ربخلا لصتاو « مهمت انغ نم نامكرتلا
 « كاذ كولملا سمش فرعو « مهلامعأ نيبلاط مملزنم نم لاحلا يف اولفجأو

 )١( اقنحلا ظاعتا رظنا : 7/8 159--166.

 ل ا



 ًامناغ ًارفاظ « هتلمجو هسفن يف الاس ءارعشلا قيرط ىلع هميخم ىلإ ًافكناف

 قرمتو «مهتكوش تفصقناو 6 مهتكش تلفتاو مهداضعأ ْف تفو كاذ مهءاسف

 قشمد ىلا كولملا سمش داعو « مهنيب حلصلا ريرقت اوبلطو اولذو « مهلمش

 *ء ةنسلا نم ةححلا يذ رخآ يف ًارورسم

 ماسح ريمألاو ؛ كيانأ نيدلا دامع ريمألا عامتجاب رابخألا تدرؤ اهيفو

 مزهناف « دمآ باب ىلع ناقيرفلا ىقتلاو « هركسع يف امهيلإ ضهنو « قترأ

 ؛كلذو « هباحصأ نم ةعامج لتقو هدال وأ ضعب رسأو 6« هركسع لقئاو « دواد

 ءاهرجش عطقو « اهرصحو دمآ ىلع لزنو « ةرخآلا ىدامج خلس ةعمجلا موي يف

 ٠ اهنع لحرف « لئاط ىلع اهنم لصحي لو

 ةفورعملا ةعلقلا ىلع لزن 6 كيانأ نيدلا دامع نأب رابخألا تدروو

 قرتحاف « اهلاحم ضعب يف راثلا عوقوب دادغب ةيحان نم ربخلا درو اهيفو

 ( و 1 ) نيدلا ءايض رزوتسا كباتآ نيدلا دامع نأب ربخلا درو اهيفو

 ربخلا بّحو « ةبافكلاو ةقيرطلا نسحب روهشم وهو « يثوترفكلا ديعس ابأ

 .٠ ةديمحلا بهادملاو 4 ةديدسلا دصاقملاو

 ناطلسلا نب لرغط ناطلسلا ةافوب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو اهيفو

 ٠ هللا همحر هاش كلم نب دمحم

 + « ركيرايد نم روصلا ةعلق » 81/١" : يثألا نبال لماكلا يف لل

 قشمد خرات م 5



 ةمهلا فرصنم هنأو « اهترصاحمو اهتلزانمل قشمد ةنيدم دصقل بهأتلا ىلع

 ش ,٠ 20كلذل دادعتسالا ىلا

 ةئامسمخو نيرشعو عست ةنس

 .رمدت ىلإ « قشمد ةنحش زوريف نب فسوب بجاحلا بره مرحملا لوأ يف
 ٠ يروب كولملا جات نب ليعامسا كولملا سمش نم ًافوخ

 « هدنع ةيترلا نكمتم كولملا جات "”ةايح يف روكذملا بجاحلاناك
 نيصح لقعم بلطت ىلا هدكوو « همه فرص دقو « هموري اميف يآرلا لوبقم

 باهش ريمألا نأ قفتاو « ددجتت نامزلا بوطخ نم بطخو,« بونت ةبئانل هدعب

 هن وك نم رجضو « اهب ماقملا مئس دق « رمدتب ميقملا كولملا جات نب دومحم نيدلا

 ؛كولملا جات هابأ لساري لعجو « اهيف ةماقإلاو قشمد ىلإ هسفن تحاتراو « اهيف

 دجوف « هبلطمب فعسأو هحرتقم ىلا بيجأ نأ ىلإ لزي ملو « اهنع هلقن هلأسو

 ثيدحلا يف عرشف « هبابسأ تلهست دق « هبلطتي يذلا ضرغلا زوريف نب فسوي

 ءهوجولاو نيمدقملا نم كلذ ىلع هنيعُس نمب ةناعتسالاو « هببسس باطخلاو « هيف

 اهملستو « هيلع رمدت رمأ يلوت يف لوعو هيلإ بيجأو « رمألا لهست نأ ىلا
 اهنع بذلاو « اهظفح يف هب قثو نم عم هدلو اهيف بترو « هتنالو يف تالصحو

 ا هثعش ملو « اهتمرمرو اهنيصحت ف عرشو « هباون ءانمآو هياحصأ تاقث نم

 فرع املف « هلثم ىلإ اهلثم جاتحيام لك اهيف لصحو « ددعلاو ةلغلاب اهنحشو

 ءوس ىلا يكنز مزع ببس 785 0/7 : بلحلا ةديز يف ميدعلا نبا انزع )31(

 ٠ طورش قفو دلبلا هميلست هيلع ضرعي يكنز

 ٠ انتبثأ ام هياوص فيحصت وهو هاج : لصألا يف )0

 2 وا



 نسم هل كلذ نابو « هيف هتين ناسف هل رهظو « هيلع ركنتلا كولملا سمش نم
 «هل ةلجاعلا نم فوخلا هلمحو « مهيف كش الو « ممهيلإ نكسي تاقث

 انأ ىلإ كلذ' يف ةصرفلا بقرتو « رمدت ىلإ بورهلاب مهف ء هب ©”عاقبالاو
 « راهنلا رخآ دلبلا نم جرخف « جورخ تاهجلا ضعب يف كولملا سمشل قفنتا

 دقو ( ظ *: ) « اهتدهاشمل هتعيض دصقو « راجلاو لخلا نع موتكم هرسو

 ًادحم « هريس يف ًاذغم هلاح ىلع مت مث هناملغو هباحصأ صاوخ بحصتسا

 هريخ رهظو « هاجر امب ًارفاظ « هاقوت امم آنمآآ 4 رمدتب لصح نأ ىلإ هدصق يف

 هتالفإل هردص قاض « هلاح ةيلج كولملا سمشفرع نيحف « مويلا كلذ دغ يف

 هسن رونو © هسفن بيطب امب هيتاكو « هيف رمألا تانوفل همدن فعاضتو ع هدب نم

 « عئاطلاو « عضاخلا باوج هباجأ لب « كلذ ىلا غصي, ملف / هشاحيتسا دعب

 مداخ ناكملا اذه يف يننإ » : لوقيو « صلخملا مدختسملاو « حصانلا دبعلاو

 قنح « عجني ال لاقملا نأ ملعو « سأيلا عقو املف « « هنع بذلاو « هظفح يف

 هكلم نم ءيشل ضرع ملو « هسفن يف هرسب ام رهظأو « حيبق لكب هركذو « هيلع

 ناكو « هعضوم يف ركذي ام كلذدعب ددجتو « هبابسأو ةلهأو ةعاطقاو ؛ هرادو

 « ةئامسمخو نيرشعو عسن ةنس مرحملا نم تلخ ةليلل ةعمجلا ةليل يف هبوره
 ٠ ةطوغلا نم ©ةحينملاب ةفورعملا « هعاطقإ يف ةيراجلا ةعيضلا نم

 نع « اهتماعو. اهتصاخ نيب قشمد يف رابخألا تعاش ةئسلا هذه فو

 يروب كولملا جات نب لصعامسا حتفلا يبأأ كولملا سمش ريمألا اهبحاص

 يف هلاغياو « تاركتملا حئئابقلا باكترا يف هيهانتب « كباتأ نيدلا ريهظ نبا
 سحلا ءادصو « لقعلاو روصتلا داسف ىلع ةلادلا « تاروظحملا رثاملا باستكا

 0 01/7 : بلحلا ةدبز 3 هتدلاوب فسوي مهتا كولملا سمش نآي ليق )1(

 نع دعبتو 2 ةيقرشلا ةطوغلا يف « ةحيلملا » مساب نآلا ةفورعملا ةيرقلا اهلعل )2

 * / مك !١1 / ةفاسم قشمد

 دل ل سس



 ءاضم نم هيف فرع امع هلودعو « ملظلا بحو « مهفلا دلبتو ؛ لهجلا روهظو
 عرشو « نيدحلملا ءادعألا يف داهجلا ىلإ ةعراسملاو « نيدلا حلاصم. يف ةميزعلا

 «لامعألا يف نيمدختسملا ىلع لاحملا لوأتو « لامعلاو « نيفرصتملا تارداصم يف
 « رفاكلا ناردبب فرعي « صمح ةيحان نم هءاج « يدرك هيدب نيب مدختساو

 نمؤم يف بقري الو « هطورشو نيدلا الو « هنيناوق الو ؛ مالسالا فرعي ال

 نيروتسملا رايخألاو «نيفرصنملا نم نيرداصملا لام جارختسال هبصنو, ءرةمذ الو

 تابطاخملاو مهل ديدهتلا يف ةعبشتسم عاون أ وءتابوقعلا يف اهعرتخإ ةحيبق نونمب
 دمئاز لخب « ةعينشلا لاعفألاو « ةحييقلا لاحلا هذه عم كولملا سمش نم. رهظو

 ريقحلا سيسخلا لوانت نم فنأب ال ثيحب « لصاوتم اياندلا ىلإ سفن فافساو

 بايلا اذه نم: ءايشأو « نايغطلاو وتعلاب ههجو ريغ نم هذخأو « ناودعلاب

 « هلاعفأ نم تركتأ ثيحب « اهرمأ راهتشاو « اهتعاشإل اهركذ ىلإ ةجاح ال
 لاعفألا هذه نم هيلع وه ام هفكي ملو. « هلاثمأ نم ( و ١م ) تعشبتساو
 « باتكلا نم هتافك ةرداصم هسفن يف رسأ ىتح « ةهوركملا لاصخلاو « ةميمذلا

 فيس بجاحلاب الوأ ءادتبالا ىلع مزعو « باجحلاو ءارمألا نم هصاوخو

 رمتشاو ًايناث هدنعو « الوأ هييأ دنع ناك نم ىظحأ « زوريف نب فسوب ةلودلا

 هتحارو « هرش نم هدعبب ىربكلا ةمينغلا .ىأرو « هنم رمدت ىلإ بره ىتح هنع

 «كياتأ نيدلا دامع ريمألا بارطضالاو لالتخالا اذه ءانثأ يف بتاكو.« هرظن نم

 ءاهتكلم يف عمطلاو « اهتقياضمو اهتلزانمل « قسشمد دصق ىلع همازتعا فرع نيح

 نم ماقتتالا نم هنكميو « آعئاط هيلإ اهملسيل « اهيلإ لوصولا ةعرس ىلع هئعبن
 « مملاومأ ذخأو مهكالهإب نايعألاو ءارمألاو نيمدقملا نم ههركب, نم لك

 بتكلا عباتو « هررق هسفت ف نايذهو « هروصت رمأل « مهلزانم نم مهجارخإو
 ءانثأ يف هل لوقيو « راظنتالاو مولتلا كرتو « رادبلاو عارسإلا يف ةلآسملاب هيلإ

 ىلا تجوحأ « لاهمإ وأ لافغاو « رمألا اذهل لامهإ قفتا ناو » : لاقملا اذه

 ب لمحل



 مد مثإ ناكو « اهيف امب ق قشمد مهيلإ تملسو « مهدالب نم جنرفألا ء ءاعدتسا

 , هتلود هوجو نم دحأل هدبب ملو « هسفت يق كلذ رسآوا «« هتيقر ف اهب نم

 «يناوألاو لاملا لقن يف عرشو « هدب طخب « كلذب هبتك تناكو « هنتاطب لهأو

 هنآ هنم آنظ « هب عيمجلا لصح ىتح « دخرص نصح ىلا هتتازخ نم بايثلاو
 ظ ٠ هدعب نم سانلا عيمج كلهيو « هب زوفي

 ىلع ضبقلا يف عرش « رشتني هيف رسلاو « رهظ. رمألا اذه أدب املف
 ضعتماو « عايضلا يمدقمو « قشم 2 د لهأ نم مهريغو « هلامعو هباتكو هباحصأ

 نم « ةيعرلاو ةيركسعلا ةفاكو « ةيكباتألا ناملغلا هوجوو نومدقملاو ءارمأألا

 امل « مومذملا رييدتلا اذه مت نإ راوبلاو كالهلا نم اوقفشأو « لعفلا اذه

 اميف ثيدحلا اورجآق « دليلا كلم اذإ كياتأ نيدلا دامع لاعفأآ نم. نوملعب

 «كاذل تقلقف « كلملا ةوفص نوتاخلا هتدلاو ىلإ هيف لاحلا اوهنأو « ارس مهنيب

 « ليمجلا لمف اهلمحو « هتعشبتشاو. هتركنأو هتعدتساو « هنم تضعتماو

 ؛ هءاذ مسحب امي ه رمألا اذهب يف رظنلا ىلع نيصرلا املقعو ميوقلا اهنيدو

 «بيرألا مزاحلا لمأت كلذ يف رمألا تلمأتو « هتوح نمو قشمد حالصب دوعبإو

 ةحارلاب الإ ءافش هسفنل الو.« ءاود هثادل دجت ملف « بيصملا ( ظ ١١ه ) يأترملاو

 مهرباكأو ناملغلا هوجو اهيلع راشأو « هنع ددازتملا داسفلا بايسأ مسحو « هنم

 « رشلا روهظ لبق « هل ةلجاعلا ىلع اهوثعبو « هيف اهيأر اوبوصتساو كاذب
 ىلا ةمهلا تفرصفق « ظعو هعم عجنب الو « رمأ هيف عفني ال هنأو « رمألا تاووفو

 هتولخ دنع « بولطملا رمألا لهست نأ ىلا هتولخ يف ةصرفلا تبقتراو « هتزجانم

 ةمحار ريغ ه هل لاهمالا كرتو « هلتقب اهناملغ ترمأف « هتيحالسوب « هناملغ نم

 « هتريس ءوسو « هلقع داسفو « هلعف حيبق نم تفرع امل « هدقفل ةملآتم الو.« هل

 « رادلا نم عضوم ف هناقلإو « لتق نيح هجارخإب ترزعوآو « هتقيرط مومذمو

 غلابو « هنم ةحارلاب جهتباو « هعرصمب رس لكو « هباحصأو هناملغ هدهاشيل

 اس "خقه



 كلذو « اهيلع ءانثلاو « اهل ءاعدلا رثكأو « هيف هلهس ام ىلع ىلاعت هللا ركش يف

 نيرشعو عست ةنس رخآلا عيبر نم رشع عبارلا ءاعبرألا موب راسن ىحض
 ةرخآلا ىدامج نم ددعلاب عباسلا سيمخلا ةليل هدلوم ناك دقو « ةئامسمخو
 يرتشملا وأ ناطرسلاجرب علاطلاوب ءاهنم ةيناثلا ةعاسلا فا ةئامسمخو تس ةنس

 سمشلاو برقعلاو :« سماخلا يف ةرهزلاو « ةلبنسلا فا خيرملاو حم حمك هيف
 ءرشاعلا يف ةداعسلا مهسو « عساتلا يف لحزو رمقلاو « سوقلا نم سداسلا يف

 . مويل مدقتملا ءاثالثلا موي يف هللا هنعل « رفاكلا ناردبب فورعملا ناك دقو

 ؛هيلع لمعي, رشب هيلإ رسأ نأ دعب هيدي نيب نما حار دق «هيف لتق يذلا «ءاعبرألا
 « هركذ ىلاعت هللا لسرأ « روكذملا هموي نم رهظلا تقو» هتيب يف لصح املق
 « هتقو نم كلهو, « هاف ألم ىتح هناسل ابرو هسافنأب تذخأ « ةميظع ةقآ هيلع

 هذه ىلع هركشو « ىلاعت هللا دمح يف ةفاكلا غلابخ هادغ يف ةنئاكلا تناكو

 « هديجمتو هسدقتو هحيبست اولصاوو « ةرهاظلا ةردقلاو « ةرهابلا ةيآلا

 ٠ ؟ريبك ًاولع نوملاظلا لوقي امع ىلاعت « قلخلا ربدمو رمألا كلام ناحبسف

 كولملا جات نب د ومجعم نيددلا باهش ريمألا هيخأ راعشب يدون تقولا فاو

 2 كلملا ةومص نوتاخ هندلاو نم رضحمس « هبصتم ف سلجوإ 6 كيان نبا

 « ةرمإلاب هيلع اوملسف « ةيعرلا نايعأو, « دانجألا لئامأو ءارمألا رضحو
 « امهتمدخ يف ةحصانملاو « هندلاولوب هل )و ا ططأ ) ةعاطلا ىلع اوفلحتساو

 نم حارشتاب مهنم لك فلحو « امهئادعأ يف ةدهاجملاو « امهئايلوأل ةرصنلاو

 هذهب 6 اهيماعو' اهيلصاخ ةفاكلا روارس نم رهظو 4 هلمأ نم حاسفتاو © هرذص

 صالخلاب اونقيأو « فصولا ىلع ديزي ام « ةديمحلا لاعفألاو « ةديمعملا ةبونلا

 كولملا سمش نم « قشمد ملستل أدجم تارفلا هعطقو « هركسع يف « نيدلا

 أ م ةعال



 رييدتلاو « دصلاب لاحلا اوفداصف « رمألا ريرقتل هلسر تلصوو « اهيحاص

 «باوج لمجأب اوديعأو « مهيلإ نسحأو « اولحبو اومركأ مهنأ الإ ء« سكعلاب

 ةلودلا ظفح يف ةملكلا قافتاو « لاحلا ةيلج نيدلا دامع ملعأو « باطخ فطلأو

 ٠ ةين نسحأ ىلع دوعلاو « ةباعرلا لامجا ىلع ثعبلاو ؛ ةزوحلا نع بذلاو

 ىلإ خاصأ الو. « هب لفحب مل ؛ هيلع فقوو « باوجلا هيلإ ىهنتا املف
 نيب عقب فلخلا نأب هنم آنظ « قشمد ةكلم يف عمطلاب هسفت. هتمهوآف « هعامتسا

 ليحرلا لصاووو: ء نظ ام فالخب رمألا ناكف « ناملغلا نم نيمدقملاو ءارمألا

 ضرأ ىلا ءارذع ضرأب ميخوب « قشمد رهاظ ىلا لصو. نآ ىلإ ريسلا ذاذغاو
 نم ىلوألا ىدامج لئاوأ يف ء داوسلا ميظع « عمجلا فيثك ركسع يف « ريصقلا

 رابخأ دورو دنع المعتسم هل يهأتلا ناك دقو. « ةثامسمخو نيرشعو عست ةئس

 هتب راحمل دادعتسالا مقوو ؛ دلبلا ف اهلهأ لصحو « عايضلا تلفجأو « هتمدزع

 ىلع لاحلا لزت ملو « هعفدو ( هدذص ىلع عامتجالاو « هتلزانمم دنع ءاقللاو

 نم سوفنلا ترعشأ دقو « ةيجسلا هذه ىلع هئازإب باصنتالاو « ةيضقلا هذه
 «دلبلا نم هوئدوب « هفحزل يهأتلاو: هئاقلل « سارملا ىلع ربصلاو ؛« سأيلا ةدش

 يف فحزي ناكوب « ةيلبقلا ةبقعلا تحت لزنو ءارذع نع لحر ناك دقو « هبرقو
 دهاشيف « دليلا نم برقت ىتح « بكارم اك عضاوم ةدع يف هقرف دقو « هركسع

 « كاشلا حالسلاب ةيعرلاا ثادحأو « ةيركسعلاو.دلبلا نم جرخم نم ةرثك

 هدصيو هعورب ام كلاسملا عيمج يف ءانمكلاو « نكامألا رئاسو ىلصملا ألتماو

 بهني ام عم « ةرفاو ةلمج هركسع ينمأتسم نم لصي موي لك فور« فحزلا نع
 ملو « هيلع مايألا تلاط املف ( ظ +١ ) مهسراوف نم علقيو « مهلويخ نم
 لوخدلاو « حلصلا بلط يف لسار « مارم الو « لواح امم لثاط ىلع لصحب

 ءطول هيلإ كولملا جات نب دومحم نيدلا باهش ريمأللا جورخ سمتلاو « هتعاط يف

 لمجأو « هدلب ىلا هديعبو « هيلع ملخيو © هعم لصاولا ناطلسلا دلو طاسب

 لاحلا تررقتو « نيدلا باهش جوبرخ ىلا بحي ملف « دعولاو كلذ يف باطخلا

 دم "ثا تأ



 لوصو كلذ قفاوو « كولملا جات نب هاشأ مارهب كولملا جات هيخ؟ جوبرخ ىلع

 نينمؤملا ريمآ هللاب دشرتسملا مامإلا نم الوسر « رشب نب .ميرك نب رشب سيئرلا
 كرتو « قشمد نع ليحرلاب رمألاو « هل تدعأ علخب « كباتأ نيدلا دامع ىلا
 بطخت, نأو « هل رييدتلاو « هرمآ يلوتل قارعلا ىلا لوصولاو « اهل ضرعتلا
 .٠ لصوملاب ميقملا نالسرأ بلآ ناطلسلل

 ىف

 ىلا يروزرهشلا نب نيدلا ءاهب يضاقلاو « روكذملا لوسرلا لخدو

 نم نيرشعلاو: نماثلا يف « ةعمجلا يف ةدعاقلا ماكحإلو رمألا ريرقتل « قشمد
 «ةعمجلا ةالصل عماجلا ارضحو « ناميألا تدكوو « رمألا ررقتف « ىلوألا ىدامج
 ىلا اداعو « نينمؤملا ريمأ رمآب « ربنملا ىلع نالسرأ بلآ ناطلسلل بطتخو
 لحرو « ةيضق لمجأ ىلع هداعأو همركاف هاش مارهب جرخو « يكباتألا ركسعلا
 ؛ لجولا دعب تنمآ دق بولقلاو اتفكتم « مويلا كلذ دغ تبسلا موي يف

 ءاتثلاو. « لصاوتم هل ركشلاو « لهولاو بارطضالا دعب تنكس دق سوعتلاو

 ءآرمآ اهيلاو صاوخلا ءارمآ سمش ىلع ركنأ ةامحب لصح املف « لماكتتم هيلع
 نم ررقو « اهنع هلزعف « هباوثو هباحصأل اهلهأ ىوكش ديازتو « هنم هل رهظ
 نيعمو. « جاوزب ةلودلا عاجش نبا ريمألا نم رهظ ناك دقو « اهتبالو: يف هكر

 يف بيترتلا دنع دانجألاو ةيركسعلا ريبادت يف ةسايسلا نسح نم رثوأ نيدلا

 ' , اركشش ثيحب « دادسلاو ةباصإلا قباطو « ضارغألا قفاو. ام « برحلا
 ٠ امهدصاقم تدمحو

 مامإلا داهشتساب قارعلا نم رابخأألا تدرو ؛ اهتم ةدعقلا يذ فو

 .٠ هتاوضرو هيلع هللا ةمحر

 مم "ها دل



 .دوعسم ناطلسلا ىنعم يف « دوقفملا ةفيلخلا نم ناك ام ركذ ىضم دقو

 درو « هل ةنطلسلا ريرقت نم ( و ١ ) هاش كلم نب ؟20)دمحم ناطلسلا نبا

 نالمحلاو علخلاب هفبرشتو « داليلا ربانم ىلع « هل ءاعدلاب رمألاو لامعألا ريبدت

 رومأ هللاب دشرتسملا نينموثلا ريمأل رهظ ليمجلا لعفلا اذه بيقعو « لماكلا
 مارق « اهريكأ لاعفأ هنم تدبو « اهنم ضعتما بايسأ هتغلبو « اهركنأ

 لواحو, عنتماف « ءافلخلا ةعاط يف فولأملا بجاولا ىلإ هتداعتساو هفاطعتسا

 هثعبو « عفش ملف ءافولا نسحو « ةحصانملا يف فورعملا باوصلا ىلا هتلامتسا

 لاحلا تضفأف « ليقي ملخ « لطابلا ف يدامتلا نم ريخ وه يذلا. قحلا' ىلع

 ىلا « هل دادعتسالاو « ءادلا اذهن ةاوادم ىلا ةيدشرتسملا ةيلعلا ةمهلا فرص

 عاقبالل داشتحالاو « هدصقل»؛ بهأتلا نم عجنأ هيف 2 ملو « ءاودلاب لضعأ نأ

 بارخالاو « دادغب دصق ىلع همزعب ةرصانتم تناك هرابخا نأل « هدصو هب

 ٠ هلثمب هلعف ةلباقمو « هتلجاعم ف باوصلا ىأرف « اهيحاون يف ةثاعالاو, « اهل

 ةمدخل « هدنج ىمدقمو « هركسع هوجو نم ةعامج لوصو» قفتاو

 زوربلا ىلع هضيرحت يف اوعرشو « هودع ةيراحم ىلع هل ةدضاعملاو « ةفيلخلا

 « فصولا هنع زجعب لمجت يف هوحن هجوتف «هيلع لالطإلاب ةعراسملاو « هيلإ
 هدانجألا فانصأو « فارطألا باحصأ نم هيلإ عمتجا دقو ظ تعنلا هنود رصقيو

 ملو « هسأب دتشاو « هسفن تدوق هلثمب يذلا « ريفغلا مجلاو « ريثكلا قلخلا

 ةيحانب هميخم نم برق املف « هيزح ىلع يلوتسملاو « هب رفاظلا هنآ يف دحأ كشب
 «ناعمجلا ىقتلاو « هركسع ف هيلإ فحز « نايعلا ىلع نايعلا عقوو, « ناذمه
 ةمدخل نيلصاولا كارتألا ءارمأ ْنآ بوجحملا ردقلاو « بوتكملا ءاضقلل قفتاو

 )١( تقذحف ةدايز دومحمو , دمحم نب دومحم نبا : لصألا ىف *٠

 هه 0#



 «تنابو تررقت تاريدقتو « تناك ةأطاومب « هيلع اورماخ هركسع يف « ةفيلخلا

 « هتامح هلع تقرفت ثيحب « هومنغأو هيلع اولمعو « هوملسأو هنع اوبلقتاف

 نولوب الو. نولتاقي « فاصملا يف هصاوخو وه تبثو. « هتامكو. هلاطبأ هلذخو

 هريزوو هوذخآف « هس ىلع بلغو « هرمأ فعضو ( هبزح هنع لقتا نأ ىلإ

 «هتصاخوب همدخلو: هن زخم بحاصو « يراينألا نب ةلودلا ديدس هبتاكو.« بيقنلا

 « مهظفحب نم ةعامجب لكوو « ةميخ ىلإ نيروكذملا هباحصأ عم هولمحو
 ٠ مهيلع طاتحبو, ( ظ 1007 ) « مهنم قثوتتو

 ناسارخ بحاص « هاش كلم نب رجتنس ناطلسلا ىلإ تاعلاطملا تبتكو

 ةفيلخلا دوعسم ناطلسلا دعوو « هباب ف دمتعي امب ناذئتسالاو« لاحلا ةروصب

 ىرج ام ىلع ةفالخلا رمأ ريرقتو « دادغب ىلا مهن :داعا ١١ قالطإلاب هعم نمو

 « بايلا اداه يف ريشا ناطلسلا نم باوعلا داع املف « يدق مسرلا هب

 ةدع بدن « نيروكذملا نيناطلسلا نيب ةفالخلا رمأ ف يأرلا هاضتقا ام ريرقتو

 اودصقف « ةينطابلا نم مهنأ ىلا اوبستت « الجر رشع ةعبرأ ريدقت ؛ لاجرلا نم
 نم هب طاحأو, « ءالبلا نم هب لزن امب رعشب ال نئمطم وهو « هتميخ يف ةفيلخلا

 يذ نم رشع نماثلا سيمخلا موي يف هولتقف « هيلع اومجهو « ءاضقلا موتحم
 هيشارفو هباحصأ نم هعم اولتقو ًاربص « ةئامسمخو نيرشعو عست ةنس ةدعقلا

 « اهنم نيتلحرم ىلع ةغارم ةيحانب كاذب ربخلا عاشو « هنود عنامو هنع عفاد نم

 قح يف « عيظفلا دصقلاو « عينشلا لعفلا اذه سانلا عشبتساو « اهب نفدو

 اوريكأوب « ناوضرلاو ةالصلا لضفأ هيلع هللا لوسر مع نباو « نامزلا ةفيلخ

 اوقلطأو « مارحلا مدلاو « مالسالا ف ركنملا اذه ىلع مادقالاو « هللا ىلع ةأرجلا

 بطخلا اذه ريدو «حيبقلا لعفلا اذه نسحتسا نم ىلع مذلاو « ءاعدلاب ةنسلألا

 « مدقملا لهمي ال ىلاعت هللا نأ ماعلاو صاخلا نم ناسنا لك نقيتو « عينشلا

 « نيدسمملا لمع حلصي ال هتردق تلج هنأل « هيلا ىرجملا ( نع ) لفغي الو

 ٠ نيملاظلا ةبوقع لمهي الو « نينئاخلا ديك يدهي الو

 ا سوك



 « دادغب نيصحتب مدقت « هدهع يلو « هدلو ىلإ ربخلا اذه ىمنتا الو

 يف ةفالخلاب عيوبو « نيفلاخملاو ءادعألا نم ءوسب اهدصقي نم مفدل بهأتلاو

 و ةئامسمخو نيرشعو عست ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو عباسلا تبسلا موي

 سلجو « نينمؤملا ريمأ للاب دشرتسملا نب روصنملا رفعج يبأ هللاب دشارلاب بقلو
 هل ماقتساو « ةئاسسمخو نيرشعو عسنت' ةنس ةجحلا يذ يف ةفالخلا بصنم يف

 لئثامأو « ةيركسعلاو دانجألا ةفاك دعوو « مسرلا ىلع ةعيبلا هل تدكوتتو رمألا

 تابجاولاو تاقفنلا لام قلطأو « مهرودص حرشو « مهسوفت بيط امب ةيعرلا
 ©3)ءامهدلا تنكسو « هيلع ءانثلاو « هل ءاعدلا رثكف « ةداعلا يراج ىلع

 ء(ظدعم)

 نيب عارصلا لوح ةيقئاثو داوم ٠ يقرافلا قرزألا نبال نيقرافايم خيرات يف )١(

 ققحملا تبثأ دقو « اهجئاتنو امهنيب ةكرعملا فصو عم . ناطلسلاو ةفيلخلا
 ىلع هطبضب تمقو « هتيقبأ هتدئافلو ٠ باتكلا يشاوح يف صنلا ١ذه لوألا

 جرخ ليقو : يقرافلا لاق + يدل ةدوجوملا يناطيربلا فحتملا ةطوطخم ةروصم

 , ةئامسمخو نيرشعو نامث يف ليق ٠ ةئامسمخو نيرشعو عست ةنس نابعش يف

 ىلا ناذمه بأبي دوعسم ناطلسلا يقلو « تادغب نم دشرتسملا ةفيلغلا جرخ

 عمج ناكو , ركسعلا بهنو + نوتسهب لبج نم بيرق كرم ىآد ىمسي عضوم

 ٠ اهلك بصانملا بابرأ اورسأو هورسأو ةفيلخلا .نكسعب اوقتلاف « ًاقلخ ناطلسلا
 , يرابنألا ميركلا ديع نب دمحم هللا ديع ايأ نيردلا ديؤم ديعسلا تلأس دقلو

 مايأ يف هيلإ تلزن نيح « دادغيب ةئامسمخو نيثالثو عبرأ ةنس يف « هللا همحر

 عقو دق ناك : هنع للأ يضر لاقف 2« ىرج امو دشرتسملا لاح نع دومحم ناطلسلا

 2 دوعسم ىلو املف«نيترم هرسأ و جرخ وءدومحم ناطلسلا مايأيفةفيلخلا وناطلسلانيب

 زهجت و .ةشحولا تعقوف,هكالمأ يف ةنيلخلا اوضراعو«قارعلا ىلع هياون لاطتساا

 فرشريزولا لخد مايألا ضعب نأ قفتاو.كلذيفدجو.جورخلا ىلع مزعو دشرتسملا)

 ةحلط نيدلا لامجو هعم انأو ٠ ةفيلخلا ىلع دارط نب يلع يبنيزلا نيردلا

 بترو « قارعلا نع ناطلسلا باحصأ درط دق ةفيلخلا ناكو « نزغملا بحاص
 لاق مويلا كلذ انلخد املف ؛ كليلاو ملاظملل ناطلسلا راد ىلع نزغملا بحاص
 ؟ لاقملا يف هل نذّوي لهو ءيش كولمملا سفن يف اتالوماي : نيدلا فرش ريزولا هلا
 « ءىجتلت نم ىلاو دضتعت نمبو يضمت نيأ ىلا انالوم اي : لاق ٠ لق : لاقق

 ء.رهظلا نحن انيفو الإ دحأ اندصقي الو + انل نكمأ دادغبب انماقم و ؟ رصتنت نمبو

 قارعلا ىلا جرخ امل مالسلا امهيلع ىلع نب نيسحلا نإف « ةيافك انل هيف قارعلاوع
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 ةئامسمخو نيفالث ةنس

 نب سيبد ريمألا لتقب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو اهنم مرحملا يف

 راو روم نإ د وعسم رم نإ ا بتايسأو ء اه : هل ء دمحم بد ناطلسلا هلتق « درب ,م ب ةقدص

 ناكو « نانثا هيلع فلتخا ام ةتيدملاو ةكمب ماقأ ولو ٠ ىرج ام هيلع ىرج
 انالوماي : تلقف ؟ بتاك اي لوقت ام : ةفيلخلا هل لاقف ٠ سانلا عيمج هعبات

 ؛دحأ قارعلاب انيلع مدقي الف ٠ يآرلا وهف ريزولا هآر امو « ماقملا باوصلا
 يف : لاق ؟ لوقت ام ليكو اي : نزغخملا بحاصل لاقف ء قارعلا انل يقب تيلو

 : دشرتسملا لاقف  جورخلا ىلع هلمح دق وه ناكو  انالوم سفن يف ام يسفن

 ًانابج تومت نأ نيفلا نمف دب توملا نم نكي مل اذإو
 انرضحا ففنو دوعسم ناطلسلا ءاج دشرتسملا لتق امل : نيددلا ديؤم لاق ***

 املف « انأآو . نزخملا بحاص نيدلا لامجو . نيدلا فرش سيزولا ريضحف ؛ هدنغ»

 لاقف ؟ نورت نم « ةفالخلا رمأ يف ريبدتلا امو يأىلا ام : لاق ء هدنع انريضح

 . يشتساو سلجو . سانلا هعياب دقو , دهعلا يلول ةفالخلا انالوم اي : ريزولا

 آدبأ ليبس اذه ىلا ام : لاقف « هيبأ لتق دعي نآلاو ٠ دهعلا ةيالوب هل عيوب دقو

 ثيح نم موي لك. نحنو « هيبأ لثم جورخلاب هسفن ثدحي هنإف اهيلع هرقآ الو

 يلعو ٠ نيترم دومحم يخأ ىلع جرخ ناكو انيلع جرخي لزي مل دشرتسملا يلو
 ىلا ةبسو ةميظع ةعانش انيلع تيقبو 2« مت ام هيلع مت مث ىرخآ هذهو , ةرمن

 ىلا ةفالغلا دوع يف ببسلا اوناك مهو ٠ ةفيلخلا اولتق : نولوقيو , رهدلا .رخآ
 ذختي الو ٠ نيدلا رومأ ريغ يف هسفن لخادي ال نم الا سلجي ديرأ ال « تيبلا !ذه

 اودمتعاف . ةعامج رادلا يفو «٠ يتيب لهأ ىلع الو يلع جرخي الو عمجي الو

 , انتعاط نم بجي ام هسفن مزليو « ريبدتو يآنرو لقع بحاص « مهنم خيش ىلع

 2« نييك خيش وهق + يدتقملا نب نوراه نع اوجرعت الو ٠ هراد نم جرخي الو

 ةعبس تقولا كلذ يف رادلا يف ناكو , رجنس يمع هب راشأ دقو « ةنتفلا ىري الو

 ةعبس رهظتسملا دالوأ, نمو ٠٠٠ دالوأ دالوأو دالوأ مهلو , يدتقملا دالوأ نم ةوخأ»

 نيرشعو فين رادقم هلو « دشارللو ةعامج دالوأ دشرتسملل ناكو *** ةوخأ

 ..٠ء[؟دلو

 هنذا ذخآي 2« رجنس همع ىلا دوعسم ناطلسلا ذقنو ليق : ًاضيأ خرّؤملا لاقو»

 بحاصو « ريزولا يأآر هيلع عقي نم الإ لوت ال : لوقي هيلا ذفنف « ىلوي نميفا
 « نورهب راشأو + مهرواشو « مهب ناطلسلا عمتجاف « يراينألا نباو ٠ نزخملا

 ب هكا



 ناك امع « هل ىلاعت هللا نم ةأفاكم اذه نإ ليقو « هيلإ تبسن « اهنمم ضعتما

 « همد يف ةياعسلاو « نينمؤملا ريمأ هللاب دشرتسملا مامإلا ةفيلخلا نايصع ف هنم

 « ”الضاف آيقت ًالاع « هللا همحر نينم ملا ريمأ هللب دشرتسملا ةفيلخلا اذه ناكو

 « ءاهقفلا فالتخاو « ىوتنفلاب ًافراع « مولعلا رثكأ يف اذفان آغيلب « طخلا نسح

 عبس هتفالخ ةدم تناكو « شمن ههجوب « نينيعلا لهشأ رعشلا رقشأ « اهيف

 ٠ نوملاظلا لمعي امع لفاغب هللا امو « ةنس ةرشع

 جات نب دومحم نيدلا باهش ريمألا ملست اهنم لوألا عيبر رهش يفو
 ٠ اهتعلقو « صمح ةنيدم « كولملا

0 

 كلذ يف لاحلا حوش

 شاترامخو«ةجارق نب ناخريخ دالوأ نم اهتعلقو صمحب ناك نم فرع امل

 كياتأ نيدلا دامع ريمألا ةقباضم نم « اهيلع رمتسا ام « اهيف مهلبق نم يلاولا

 « اهل ةرواجملا ةامح هذخأو « اهذخأو, اهكلمت يف هصرحو « هدهج لذبو « اهل

 مهل ةقاط ال مهنأو « اهيلع تاراغلا ةلصاومو « اهلهأ فاعضإو 4 اهبلط ف هدجو

 نيدلا باهش ىلإ مهلسر اوذفتآ ؛ اهيف ةريملا مدعو « اهب توقلا ةلقل « اهطيضب

 انمزلي سألا !ذه ناك اذإ : ىيزولا لاقو ٠ نجتس ناطلسلا مهرمأ ام مهفرعو

 , هلثم رادلا يف سيل يذلا نيددلا دياعلا دهازلا وهو ٠ هارن نم يلوت نحنف

 نوئمضتو : لاقف «ء رهظتسملا نب هللا ديع ويأ ريمألا : لاق ؟ وه نم : ناطلسلا لاق

 فرش ىيزولا رهص هللا دبع ويأ ريمألا ناكو « معن : سزولا لاقف ؟ هنم يرجي ام

 اهآرق + .هظتسملا نمز يف ٠ رادلا يف موي تاذ تلخد اهنإف ء هتنبا ىلع نيدلا

 كاذ ذا نيددلا فرش ناكو « اهايإ هجوزف هيبأ نم اهبلطف « هللا دبع وبأآ ييمألا
 : ناطلسلا لاقف «٠ هدنع تتامو « ةدم هدنع تيقبو « اهي لخدو « ءابقنلا بيقن

 بلطي ناطلسلا لحر مث «٠ لتقيف سألا ومني الثل لاحلا اومتكاو , مكيلإ كاذ

 ٠٠٠ هتيحص يف عمجأ نحنو .سيزولاو دادغب ىلا ةعامجلاو ىيزولاو دادغي
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 امب اهنع مهضوعيو « اهتعلقو صمح ملستل « هاري نم ذافتإ هنم نوسمتلي
 ميقملا زوريف نب فسوب ةلودلا فيس بجاحلا طسوتو ؛« يأرلا هيلع قفتن

 اهنوكل « اهيلإ رمدت نم لاقتتالاو « اهب نوكلا يف ًاعمط كلذ يف رمألا رمدتب
 قشمد ىلا لوصولا ف نذأتساو ؛ ةعينملا عالقلاو « ةنيصحلا نكامألا نم

 ف ىرجو « قشمد ىلا لصوو « هل نذأف « كلذ يف لاحلا ريرقتو « ثيدحلل

 ؛نيدلا باهش ىلا اهتعلقو صمح ملست نآ ىلا هرخآ ىضفأ « ليوط باطخ كلذ

 هذه ىلع نيميلاو طرشلا مقوو « اهنع اضوع رمدت شاترامخ ىلا ملستو

 لصح نيحف ؛ اهيلإ هجوتو « ركسعلا يف قشمد نم نيدلا باهش زربو « ةفصلا

 اهوملسو « مهصخب امب هلهأو ناخريخ دالوأو, ةعلقلا نم شاترامخ لزن اهب

 نيفالث ةنس لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو يناثلا دحألا موي اهملستف هيلإ

 فسوب بجاحلل اهتيالو ررقو [ ل 4*١ ] اهرمأ بترو اهب لصحو ةمئامسمخو

 بسح « يكناتالا رنأ نيدلا نيعم ريمألا نع بمئات اهيف نوكي نآو « زوريف نبا

 امل ةيوقتلاو « اهيلإ تاوقألا لمحب فارطألاو تاهجلا ىلا بتكو. « ررقت ام

 عرشو « قشمد ىلا آائفكتم اهرمأ ريرقت دعب اهنع نيدلا باهش داعو « ةريملاب

 تاراغلا يف هلبق نم ةامحب نمو « بلح يف نيدلا دامع نع بئانلا راوس ريمألا

 « تابطاخمو تالسارم كلذ ف ىرجو « اهعرز ىعرو ©« صمح لامعأ ىلع

 ثيحب « موهفم لجأو « مولعم دمأ ىلا ةملاسملاو « ةعداوملاو ةنداهملا نع ترفسأ

 ٠ نيبناحلا لاوحأ تماقتساو « نيتهجلا نع داسفلا بابسأ تمسحنا

 علخ « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو عبارلا دحألا موي فو

 ىرصبو دخرص يلاو « يكباتألا نيكتشمك ةلودلا نيمآ ىلع نيدلا باهش

 لزنأو « ةيكباتألاب بطوخو « ةيركسعلا ةيرالسهفسأ هيلإ درو « ةماثلا علخلا

 ىلا زعوأو « اهيف هئانهل سانلا رضحو « قشمدب ةيكباتخلا ةريبكلا رادلا يف

 ٠ هرمأل لاثتمالاو « هيآر عابتاب ةفاكلا

 « ةنسلا هذه نم ةرخآلا ىدامح نم نيرشعلاو عياسلا ءاعبرألا مود يو

 ٠ قشمدب ىلصملا ناديم يف « زوريف نب فسوب بجاحلا لتق

 د ليلا



 كلذ يف ببسلا حرش

 سمش ةمدخ يف هنوك دنع « هركذ مدقملا زوريف نب فسوي بجاحلا ناك
 دسق ؛ هيدلل هتقابط عافتر او « هدنع هنكمتو « كولملا جات نب ٠ ليعامسا كولملا

 قيض ام مهغلبو ء هنم مهشحوأ ام ةيكباتألا ناملغلا يمدقم قح يف دمتعا

 ميس ال « مهيولق يف هرفخأو « مهسوفت يف كلذ اورسأو « هنع مهرودص

 جات نب جنوس هيخأ عم كولملا سمش مهلتق نيذلا ناملغلا ةبون ف هدصق ام

 بثو ناك يذلا  يكرتلا مالغلا ابل عم مهنوكب مهماهتا ببسب « كولملا
 بسح « هاجقو هللا هللسف « هلثق ايلاط فيسللاب هبرشو « كولملا سمش ىلع

 ةداع ىلع « مهلتق يف ببسلاو  مهيلع ةاعسلا ربكأ هنوكو س حرشلا هب مدقت ام
 ؛ رمدتب لصح ناك دقو « هعبط نم تفرع دق ةقيرطو. « هلعف نم تيفلأ دق
 نذألا بلطي 22)رمدت نم لسار املف « هرش هب قيس ام ىسكو « هرمأ لمهأو

 ركف[ + كلذ يف نذألا ىلا بيجأو ء صمح رمآ ريرقتل « قشمد ىلإ لوصولا يف
 نذألا ةيكياتألا ناملعلا رباكأو « رقئس بجاحلاو ؛ جاوزب ةلودلا عاجش ريمألا

 نم اوفرع امل « ( و 19 ) ضاعتمالا لك هلوصو نم اوضعتماو « كلذ يف هل

 نم هيلع نومزاع مه ام مهنيب اوعاشآو « هلتخو « هيعس روهشمو « هلعف ءوس

 2 كاذب هيلإ نييرقتملاو « هيلع قافشالاو « هدو لهأ هحصنو (« هلتقىلع لمعلا

 « اهب ريرغتلا ىلع هسنن تيوقو. « مهنم حصنلا ذخأو « مهنم لوبقلا ىبأف

 (هنم عنملاو « هنع نيدلا نيعم ريمألا ةعفادمب كسمتو « اهاوه عابتاب ةرطاخملاو

 ءاهارع تمكحأو تدقعنا ةلصوو « اهاوق تمكحتسا دق « امهنيب تناك ةقادصل

 « هسفن اهيلإ تنكس ناميأب ةعامجلا نم هسفنل قثوت قشمد ىلإ لصو املو

 دوعيو « موي لك يف مالسلل رضحي نوكتي هنآ هعم ررقو « هسنأ اهعم دكوتو

 لخاديالوءصمح ىلإ اهنم لقنتلاو « ق قشمد ةكلم يف نوكلاب عنقيو « هرادا ىلا

 ٠ كلذ ريغ رمأ ف هسفت

 )١( تفدحف ةدايز ةيناثلا نمو , بلطي نم سمدت نم : لصألا يف -

 ا



 ًاربرقت ررقيو « فاخ ريغ ارمأ ريدي لعجوب « اهب لصح نأ الإ وه امف
 كرحو « ًانماك ناملغلا سوفت يف ناك ام كلذب راثآق « رتتسم الو موتكم ريغ

 ضقن ىلإ ليبسلا ناملغلاو ؟17جاوزي ريمألا دجوو « انكاس بولقلا ف ناك ام

 تحالو هيلإ اونكسو « هعم هررق امل ةفلاخملا هدامتعاب ؛ هيلع اودهوع ام

 ىلع مهنيب رمألا ررقت دقو.« هركذ مدقملا مويلا يف ناك املو « هيف مهل ةصرفلا
 ىلصملل رواجملا ناديملا يف هركذ مدقملا « جاوزب عاجش هفداص « هب كنتفلا

 هفيس درحو. هلفغأو هباحصأ نم الخ دقو ثيدحلاب ةعاس هاشامخ قشمد رهاظ

 «ضرألا ىلا طقسف ىرخأب ىنثو « هسأر ىلا ههجو يف ةميلظع ةبرض ؛ هب هبرضو
 « هنم وندلا نم هياحصأ نم دحأ رساجتي ملو « ناملغلا نم رخآ هيلع زهجأو

 ٠ هلتق ىلع مهتملك قافتاو « ناملغلا ةكوش ةوقل هنع عفدلا الو

 ًاحورطم ةعاس يقبو « هراد ىلا ناديملا نم هباحصأو نيدلا: باهش مزهناو

 ىلا لمح مث « هرظنمي بيبللا ريتعيو « هعرصم دهاش « ناديملا يف ضرألا ىلع

 دفن أو, «هتبرت يف هموب يف هربق دنع نفدق «ةبيقعلاب هوبأ زوريف هانب يذلا دجسملا
 تالسارم نوتاخلا هتدلاوو نيدلا باهش ىلا ناملغلا ةعامجو رقئسو جاوزب

 نم ناك ام دعب « قشمد ىلإ دوعلا ف هل نذألا نم هادمتعا ام ىلع« تابتاعمو

 امل ءابالا عقو آرومأ اوطرتشاو « ناملغلا نم. هيعسب لتق نم قح يف هلمف
 نسم كارتألا رثكاو « ناملغلا عنتماو « اهلثم بلط نمو.« اهنم شاحيتسالاو

 جاوزب رمأ ريرقت دعب الإ مهرود ىلإ دوعلا 20[ اوضفر ]و دلبلا ىلإ لوخدلا

 ةياجالاب مهسوفت بييطتو « هومار اميف لوخدلاو « ناملغلا ةعامجو, ( ل ).٠٠5

 ٠ هولواح ام. ىلإ

 « هيحاون نم ةيحان يف اوميخو هيف اولزنف « جرملا ةيحان ىلا اوعفدناو

 «فالخلا اورهظأق « دارم لين الو « تادس نع رفست مل تالسارم مهنيب تددرتو

 ٠ شاوزب  نامزلا ةآرم يف مسالا اذه مسر دري (1)

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام ديز (1؟)

 اد عمه دل



 « اهوقاتساف ١2)راشحلا ليخ ىلا اودمعو « فارحنالاو نايصعلاب اوفشاكو

 ةيعرلاو ةيركسعلاو ءارمألا رئاسل ريثكلا ددعلا ىهو « اهعيمج ىلع اولمتشاو

 عباسلا ةعمجلا موي يف اهب اوهجوتو « ةميظع ةميق اهلو « باودلا عاونأ نم

 « جرملا ةيحان ىلإ طهار 29 لت نم ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم نيرشعلاو

 مهنم مهو « نيمدقملاو « ءارمألا عم ركسعلا نم دلبلا يف يقب نم مهيلإ جرخو

 امف « مهيديأ نم راشجلا صيلختو « مهب عاقيإلل ًابلط « ًاددع متأو ًاددع رثكأ

 بوص ىلا هب اولحرو « اليلق الو ًاريثك اوذخأ امم اوداعأ الو, اليتف اونغأ

 « اهبحاص كولملا جات نب دمحم ةلودلا سمش ريمألا مهيلإ جرخف « كبلعب

 ةحصانملاو « هتعاط ف لوخدلاو هتماقا إ ىلع « مهنيب ةدهاعملاو ةقفاوملا تعقوو

 اوعرشو « ليبسلا اوفاخآق « نامكرتلا نم ريثك قلخ هيلإ عمتجاو « هتمدخ يف

 ءةعاطلا ىلإ مهاعدو « ةفطالملاب مهتلسارم لاحلا تضتقاو, « داسفلاو ثيعلا يف

 « هيلع اوناك ام ىلإ دوعلا ىلع مهثعبو « مهسوفت بييطتو « ةفلاخملا كرتو

 تذخأو « مهدارم ىلع لاحلا ترقتساو هيلإ اوراشأو اوحرتقا ام ىلا ةباجإلاو

 نذأو « ءافصلاو, صالخالا لامعتساو « ءافولاب مهلو مهيلع ةدكؤملا ناميألا

 « بشخلا رسجب هتعامجو جاوزب ميخوب « دلبلا ىلا اوداعف « دوعلا يف مهل

 جورخ ىلع يأرلا قفتاو ؛« هسفن يف لاحو هآر امل هراد ىلإ لوخدلا نم عنتماو

 عامتجالاو « كلذ يف مسرلا ىلع نار وح ةيحأن ىلا ركسعلا يف نيدلا باهش

 « لالغلا ليصحت ىلع ثعبلاو, « لانوحألا نم دم هريرقت بجي ام ريرقتو « كانه

 «ناملغلاو دانجألا' رئاس ىلع جاوزب ميدقت ىلع نايعش لئاوأ ف يأرلا قفتاو

 ىلا فاضم نيدلا لامجب بقلو « ةيكباتألاب يطوخو « ةيرالسهفسالا هيلإ درو

 ٠ رضلاو عفنلا ف ذفنو « رمألا هل ماقتساف « هباقلأ

 ىلا نووأي الو ٠ مهناكم نوتيبيو ىعرملا ىلا مهب ودب نوج رخي م ىشجلا 0(

 قشمد زاوحأ يف نيبرع ةيرق ةقطنم (؟)

 قشمد خرات م هد ؛:ءوآال



 نيكتشمك ةلودلا نيمأ جرخ « ةنسلا نم بجر نم لوألا رشعلا فو
 . فارشإلاو ( ظ.14+:) ديصلا دصق ًارهظم ؛« قشمد نم دخرص يلاو يكناثألا

 «كاذ دض سفنلا فو « هلقثو هصاوخ يف « اهب رهاظلا دارحلا لجأل هعايض ىلع

 « هيف ناك امل ًاقرافمو « دخرص تمس ًادصاق ريسلا ذغأ « دلبلا نع ىراوت املف

 فوخلا نم هسفت تنكسو « اهب لصح ثيحب « ناملغلا نم هسفن ىلع افوخ
 ءافكتالاو « هتلزنمو هرادن ىلا دوعلا يف فطلتلاو فاطعتسالاب لسور مث « اهيف

 عقوف « اهرشنوم اهحرش لاوحأو « اهركذ بابسأب جتتحاو ىبآف « هتبتر ىلا
 ءهنم سأيلاو « هنع ولسلا

 تدرو ةلامسمخو, نيثالث ةنس نابعش نم رشع ثلاثلا تبسلا موي يو

 نميف ؛« بلح نم راوس دوعسم ريمألا ضوهنب « لامشلا ةيحان نم رابخألا
 تألتماو « اهرثكأ ىلع اولوتساف ةيجنرفألا لامعألا ىلانامكرتلا نم هيلإ مضنا

 ؛تاهجلا عيمج نم رفظلا اذهب رابخألا ترصانتو « اهممانغ نم هوزاح امب مهيدبأ

 ىرشبلا نمضتي رزيش نم بانك د رو دقلو « هل ميظعتلاو « كلذل راثكتسالاو
 ًاديكأت « عضوملا اذه فل هنومضم تيثاق « اهتيلج ىلع اهحرشيو « ةبوتلا هذهب

 : وهو « ركذو فصول ًاقيدصتو « رخل

 «هعبدت نأ نيدلا ثيح نم انيلع بحي ام « ةيحانلا هذهب اندنع ددحتملا نإ

 اوعمتجا  مهرصنو, « هللا مهرثك  نامكرتلا نإف « نيملسملا ةفاك هب رشنو

 ةتغب اهلامعأو ةيقذاللا دالب ىلإ اوضهنو « ةدعم ةديرج سراف فالآ ةئالث ف

 ىلا ةازغلا هذه نم اوداعو « مهتراغ نم زارتحالا ةلقو « مهنم سأيلا دعب

 « ريسأ فالآ ةعبس نع ةدابز مهعمو « بحر رشع يذاح ءاعبرألا موي رزيش
 منغو رقب نيب أم « باود سأر فلأ ةئامو « ةيبصو يبصو ةأرماو لجر نيب ام

 مهو « راعصو رابك ةبرق ةئءانم نع ديزي هوحاتحاو هوزاح يذلاو « رمُحو

 ةمكن هذهو « باودلاو ىراسألا نم ماشلا تألتما دق ثيحب « نولصاوتم

 « هنمثب الإ ريسأ مهنم "عتبي ام اذه دعبو « اهلثمب نويلامشلا جنرفألا ينم ام

 «ةريزجلاو ركب رايدو « بلح ىلإ مهب نوررئاس مهوب « لوألا رعسلا صقن الو
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 قشمد ىلع علط « رايأ نم نيرشعو عبارلا ءاعبرألا موب راهن رخآ فو

 باحس كلذ دعب علط مث « ليللاك وجلا راصوب « هل ايندلا تملظأ دوسأ باحس

 ناكو « ةدقوم ران هنأ نظ هيلإ رظانلا ررصو «هنم ايدلا تءاضأ رمحأ

 « رجشلا نم ًاريثك تذآ ةديدش فصاع حبر كلذ لبق به دق ( ظ )٠١4

 ثيحب ديدش رطمو رابك درب ناروح يف ءاج ةعاسلاو تقولا اذه ف هنإ ليقو

 رشي مل ةدايز ىدرب هنم داز « ميظع رطم ةليللا يف ءاجو « ةيدوألا امهنم ترج

 نم ىلاعت هللا لسرأ هنم رشع ثلاثلا يف « ةنسلا هذه نم مرحملا فو

 ٠ كلذ لثم تقولا اذه لثم يف اودهاشي مل مهنأ نيرمعملا خويشلا نم ةعامج

 نأب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو « ةئسلا هذه نم نابعش ينو
 مامإلا قياضو ؛ دادغب رصح هاش كلم نب 2؟١)دمحم نب دوعسم ناطلسلا

 ناطلسلا هعمو « نينموثلا ريمأ هللاب دشرتسملا مامإلا نب هللاب دشارلا ةفيلظلا

 ىضتقاو, « رقئس قآ نب يكن ز كيانأأ نيدلا دامع ريمألاوب « هبخأ نبا دواد

 «ةيب راحملاو ءاقللا نم, دب الو « دارمب رفظي ملو « ضرغ اهنم لني مل نيح رييدتلا

 «لصوملا ىلا كياتأ نيدلا دامعو هدالب ىلإ دواد ناطلسلا داعف « اهنع دوعلا

 هللاب دشارلا مامالا ىأر نيحو « دادعب يف همسر ىلع ةوعسم ناطلسلا ماقأو

 هل ةقاط ال هنأ ملعو « هتشحو تداز « هنم شاحيتسالا ىلع ناطلسلا ةماقإ

 اهرهاظب لزنو « لصوملا ىلا نيدلا دامع عبتف « هسفن ىلع فاخو « هعم ماقملاب

 نكمت« هريبدتو ةفيلخلا نم دادغب تلخ نيحو « هب ذئاعلاو ريجتسملاك « هب ميخو

 قبس دقو  تفذح ةدايز دومحمو « دمحم نب دومحم ناطلسلا نبا : لصألا يف لل

 ٠ اذه لثم عوقو

 د جه“ ل



 دمحم هللا دبع ابأ ةفالخلا بصنم يف ماقأف « هدصق موريو هلعف ديري ام لك نم
 ةعيملا ذخآو « ةنس نوعبرأ هرمعو ؛ هللا رمأل ىفتقملا هبقلو « هللاب دشرتسملا اخآ
 ةدعقلا يذل يف « طقف هدالب يف ربانملا ىلع هل بطخو « مسرلا يراج ىلع هل
 ناطلسلا نيب حلصلا ررقت نأ ىلإ آفقاو رمألا يقبو « ةئامسمخو, نيثالث ةنس
 بطخف « ةثامسمخو نيثالثو ىدحإ ةنس يف كباتأ نيدلا دامع نيدو « دوعسم

 يف احورشم كلذ ركذ ينأيسو « لامعألا رئاسو « لصوملا يف ناطلسللو هل
 ٠ هعضوم يف

 ءدادغبب دوعسم ناطلسلا ىتشت ةئامسمخو نيثالث ةنس « ةنسلا هذه يفو
 ٠ لصوملا رهاظب ةقدص نب اضرلا وبأ نيدللا لالج هريزوو « هللاب دشارلا مامإلاو ( و 14١ ) نيدلا دامع كباقأو

 نم مورلا كلمتم روهظ « اهنم ةدعقلا يذ يف رابخألا تدرو اهفو

 ةرهزلا نأو«نازيملا نم جرد رشع ناك هروهظ علاط نأ يكحو؛«١)ةينيطنطسقلا
 ٠«بيعلاب ملعأ هللاو 4 مياسلايف خررملاو دسألا 5 هاو رشاعلا يف يرتشملاو

 ييحم سيئرلا لتق « ةنسلا نم ناضمر نم رشع عباسلا ةعمجلا موي. قو
 رهاظب قشمد سيئر « يفوصلا نيسحلا نب نسحلا نب جرفملا داوذلا وبأ نيدلا
 ريمألا نأ كلذ يف ببسلاو « روكذملا مويلا يف ىلصملا يلبق ؛ ديدجلا دجسملا
 بجاحلاو,ءجاوزب ريمألاو «قشمد بحاص «كولملا جات نب دومحم نيدلا باهش

 اهيبسب اوشحوتسا الاوحأو « هنع مهتغلب ارومأ هيلع اوركت أ دق اوناك « رقنس
 اميف لاحلا تررقتو « هلام ذخأ يف اوثدحتو « هلاح داسفا ف اوعرشف « هنم

 ينايرسلا خرؤملا غلاب ًابجل ًاأشيج عمج نينموك  انحويوأ  نوج ريوطانبمالا وه )1
 ةجنرفلاو قيرغالا نم لجر فلأ ةئامعيرأ » هلعجف 2 هددع ريدقت يف لوهجملا

 خيراتلا ثيح « نضل : ريثألا نبال لماكلا ًاضيأ .رظنأ * «نييرافنهلاو ناملآألاو

 م ١١1 /ه رف ةنسس ينايرسلا خرؤملا دنعو هدنع

 دن 5*5 اد



 مهقراف دق روكذملا سيئرلا ناكو « ناروحب ميخحلا يف ةروصلا هذه ىلع مهنيب

 مهنيب رمألا رقتسا املف « هل ضرع ضرم ةاوادمل دلبلا ىلإ داعو « ناروح نم

 ةعامج يف روكذملا سيئرلا جرخو « دلبلا ىلا اوداعو ؛ ةيضقلا هذه ىلع

 « تالماعملا ىنعم يف مهنيب ىرج ثيدح كاذ قفاو مهيلع ملس نيحف « مهيقلتل

 ىلا هيلع ضبقلا نع كاذل اوداعف « هنم هوركنأو مهيلع ظلغ آباوج هنع باجأ

 هيلع ريشآو, « هلام ذخأب هلاح داسفإ ىلع مهمازتعا هغلب ناك دقو « هل لتقلا

 «يضقملا رمألل لبقي ملف « اهنع ررضلا عفد يف ليحتلاو « هسفت ىلع طايتحالاب

 ًاديهش ىضمو « لتقلل قاقحتسا ريغب « هللا همحر ًامولظم لتقف « لزانلا ردقلاو

 « دخرص ىلإ هجوتلا ف مايآ دعب مهل نذألا اوسمتلاو « هبراقأ يقاب لقتعاو
 مهنم هجوت نم هجوتف « كلذ يف مهل نذاف « ةنتفلا رانل ًادامخاو « رشلل ًاعفد
 ءاميلا

 «ىباهشلا ناويدلا ىعمصالاب فورعملا رضح اهرخاوأ يف ةنسلا هذه يفو

 فصن هرايع نوكب نأ ىلع « قشمد ف رانبدلا يرض يف هل نذألا سمتلاو
 ىلا باطخلا رركو « ساحنلاو ةضفلا نم يقابلاو « آصالخ رانيد نمشثو عبرو

 ةكسسلا شقنت ناو. « ةيحسلا هذه ىلع هبرض ررقتو « بلط ام ىلا بيجأ نآ

 «دوعسم مظعملا ( ظ ١4١ ) ناطاسلاو « نينموملا ريمأ هللاب دشارلا مامالا مسا

 رمأل يقتملا مامإلل ةعيبلا ناطلسلا ذخأب رابخألا تدرو املو « نيدلا باهشو

 دشارلا طخب ةعقر ناطلسلا رهظأو « لصوملا ةيحان ىلا هللاب دشارلا هجوتو « هللا

 امد حابأ وأ « ناطلسلا ةبراحم دصقو. « هراد نم جرخ ىتم هنأ نمضتن" هللاب

 تناك « هتهج الو « هلح ريغ نم لام ذخأ ىلا ادي دم وأ ء« بجاو ريغب « ًامرحم

 دهشأ كاذبو « بجاولل ايدعتم ناكو « ةفالخلا ةدهع نم جرخو « ةلطاب هتعيب

 « هعلخ يف ةجحلا دكوأ كلذ ناكف « نايعألاو ءاهقفلاو ةاضقلا هسفت ىلع

 ٠ هرمأ ضقنو

 اهل 4806 د



 ةئامسمخو نيثالثو ىدحإ ةنس

 نم «ينايلايك مورلا كلمتم روهظب رابخألا تدرو ةنسلا هذه يف
 ىدحا ةنس مرحملا لوأ لب « ليقو نيثالث ةنس ةدعقلا يذ يف « ةينيطنطسقلا
 تلصو نأ ىلا اهب ماقأو « ةيكاطنأ ةريزج ىلا لصوو, ةئامسمخو نيثالثو
 ىلع لزنو « ناسين رشاع يف « ددعلاو لاملاو ةريملاو لاقثألاب ةيرحبلا هبكارم

 هنذأ ملستو « روغثلا ىلإ لصوو « اهلهأ اهيلع هنداه لب ليقو « اهكلمف ةيقين

 ريمأ نإ خيراتلا يف ليقو « ةونع اهكلمو ةبرز نيع رصاحو « امهريغو ةصيصملاو
 « اهب زايتجالا دنع ةبرز نيع رمع ناك « هللاب ديشرلا نب هللاب نومأملا نينموملا
 هاج عم,رانيد فلأ نيعيسو ةئام اهترامع ىلع قفتأو «تاهجلا هذه ىلا درو ال
 ىوس , لعاف فلأ نوعبرأ موي لك اهيف لمعي ناكو , ةردقلاو ةنطلسلاو ةفالخلا

 ةريزج ىلا هلهأ لمحو نودمح لت كلمو « نيراجنلاو نيدادحلاو نيمئانبلا
 مث « ةنوردنكسالا ءانيم رمع مث « ينمرألا (””هثيه نبا هبحاص ناكو « صربق

 ىرجو « ةدعقلا يذ خلس يف اهلهأ قياضو « اهيلع لزنو « ةيكاطنأ ىلا جرخ

 « بوردلا ىلإ ادئاع لحرو « ةحلاصم ؟7نيقديب نب دنمير اهيحاص نيبو هن
 ٠ اهب ىتشو « نوصحلا نم ينمرألا نويل نبا دي يف يقب ام حتتفاف

 ايقتلاو « ركسع يف اهصموق هيلإ رهظف « سلبارط ةيحات ىلا « نامكرتلا نم

 «؟”رمحالا نبا يداو نصح كلمو.« ةرفاو ةعامج مهنم لتقو « جاوزب هرسكف

 ٠ هريغو

 ٠ « انحوي وأ  نوج » لصألا نع دعبلا ضعي هيف فيرعتلا !اذهو ء انك )

 ١١ ٠ 1564 « ةينمرألا ةمألا خيرات نم تاحفص ظنا « نيفار نب ويل »وه (

 09/1 (ةيزيلكتالاب) يروصلا ميلو خيرات ظنا * وتيوب تنوك نبا دوميراوه (5)
 ةيجنرفالاي همساف « رومحي » مسا لان يذلا نصحلا هلعل (

 ١91417 قشمد * ط ٠ ةيبيلصلا بورحلا مايأ عالقلا ظنا ٠ ىمحألا نصحلا
 ب١101 : ماشلا سليارط * 15 : ص ( رشيق  ىلوم غناغفلوف باتكل همجرت )

 !١6+

 ل ؛ءآكاسل



 ( و145 ) ىلا هلاجر يف ةامح يلاو حالص نبا ضهن آضبأ بجر ٍفو
 ٠ هكلمف ةبرخلا نصح

 يف هجوت « رقنس قأ نب كباتآ نيدلا دامع نأب ربخلا درو اهنم نابعش فو
 ىلا لصوو « هئم لوألا رشعلا 5 تارملا عطقو « لصوملا ةيحان نم هركسع

 اهيلع الزنو « ركسعلا لئاوأ يف 210 .بدلا حالص اهيلإ همدقت دق ناكو « صمح

 جتحاف « اهميلست يف هلسارف « اهيلاو رن”أ نيدلا نيعمريمألا اهيفو « اهاقياضو

 ةقياضملاو اهيلع برحلا بصنف « اهيف هبئان هنأو « نيدلا باهش ريمألل اهنأب هيلع

 نم لاوش نم نيرشعلا ف اهنع لحرف « لئاطب اهنم ظحب ملو « امابأ اهل

 فرع نيحف « مهنم هيف نم ةنوعمو هتيامحل آبيرق اولزنو اوعمجت كاذ اوفرع

 كارتألا نم قيرف مزهناف ؛ ناعمجلا ىققتلاو « آنيمك مهل نمك اهربخ نيدلا دامع

 «مهميخم لزنم ىلإ مهدوع دنع ةرفاو ةعامج مهنم اولتقو.2©2جن رفألا يدبأ نيب

 كلمو « ةلاجرلاب مقوأو « ءانمثكلا نم مهل نمك نم يف نيدلا دامع هيلع رهظو

 مهب لحو « مهيلع لزن ام اودهاشو ميخملا نم اويرق نيحو « داوسلاو لاقثألا
 التق مهقحمو مهرسكف « نيدلا دامع ركسع مهيلع لمحو « اولشفو اولذخنتا

 ثانثألاو 34 داوسلاو 6 عاركلا نم ريثكلا ءىبشلا مثانعلا نم مهل لصحو« ًارسأو

 نمو © ”روجابا دنك مهكلم هيلا مزهنا دقو « نيرعب نصح ىلإ نيدلا دامع داعو

 ةيراحملاو ةقباضملا يف لاحلا هذه ىلع اولازي ملو « روكذملا نصحلا يف مهرصحو

 جنرفالا نم يقب نم عمجتو « مهليخ اولكأف « توقلا نم مهدنع ام ذهت نأ ىلا

 ءاودشتحاو ةيكاطنأ بحاصو « نيلسوج نبا ىلا اومضناو مهلقاعمو مهدالب يف

 ٠ قايسلاب طقس كانه نآ ودبي ىنعملا حوضو عم (؟)

 01*78 08 011]82 وجنآ فوأ كلوف )5

 دم ة*ا/ل ل



 امم مهصلختو « نيرعب نصح يف نيروصحملا نيلوذخملا ةرصت نيبلاط اوراسو

 حصو « كباتأ ركسع نم اوبرق نيحف « كالهلاو فوخلاو ةدشلا نم هيف مه

 مهيلع هحرتقا ام ىلع مهدهاعو مهنكمأ نأ لاحلا تضتقا « كاذب هدنع ربخلا

 ملستو مهقلطأو « هيلإ اهنولمحي رانيد فلأ نيسمخ مهيلع ررقو « هتعاط نم

 ٠ 20©2مههترصنل عمتجا ناك نم داعو « مهنم نصحلا

 دشارلا ةفيلخلا ( ظ ١:؟) مامإلا نأب ربخلا درو اهنمزاضمر رهش يفو

 ىلا ًادصاق لصوملا نع لصف دق ناك « هللاب دشرتسملا نبا نينمؤملا ريمأ هللا

 تاريرقتو ثيداحأ امهنيب ىرجو. «دومحم نب دواد ناطلسلاب عمتجا هنأو «ةغارم

 ٠ ©"9رخآلا عم امهنم دحاو.لك اهررق

 - 4١ - 88 : يروصلا ميلو - 308 7281/4 : يبثألا نبال لماكلا ىظتا (1)

 «نآلا لعف «٠ يقرافلا نع لقنف دشرتسملا ةفيلخلا لتقمي رم نيح زوردمأ لعفامك (؟)
 ىلع هتطبضو هلقن ام ىلع تيقبأ دقو ٠ ةصاخ ةيمهأ هل اليوط ًاصن لقنف
 ناكو « هيبأ ةقيرط ىلع دشارلا ناكو : يقرافلا لاق ء يدل ةدوجوملا ةروصملا

 «سقنلا فيرش امهش ناكو , ةئثامسمخو نيرشعو عست ةنس .صخآ يف سانلا هعياي
 ناكو : ليق ٠٠٠ ةفالخلا هتيلوت نم ناطلسلا فرحنا اذهلف + ةمهو يأر !ذ

 كباتأ ىلا ذقنو ٠ .قتساو ديتساو ٠ سانلا هعياب دق هيبأ لتق دعب دشارلا

 نالسرا بلآ كلملا يف ةنطلسلا نوكت نأ هل نمضو هاعدتساو ٠ لصوملا ىلا يكنز
 كباتا لزنف ٠ همكحب ةفالغلاو ةيكباتألا نوكتو ٠ كباتأ دنع يذلا دومحم نبا
 نأ ىلا يقبو ٠ ةنطلسلا رود ىدحإ يف «٠ يقرشلا بناجلاب لزنو 2 دادغي ىلا

 .ناطلسلا برق املف ء يبرغلا بناجلا يف ميخف « دادغي بلط دق ناطلسلا نأ هلصو

 نم دي ال مهنأو « لاحلا دشارلا ققح « ناآورهنلا نم آبيرق لزنو 2 دادقي نم

 «بادرس يف ءافلخلا ينب نم رادلا يف اوناك نيذلا مهرسأب ءارمألا عمجف هريغ ةيلوت

 « بادرسلا قبطي نأب مدقتو

 ناكو .بحاصلا نب ىلع مساقلا وبأ ةلودلا نيز ينثدح دقلو
 عمج امل : لاق ء دشارلا يدي نيب ناكو ء هدجو هوبأو وه بابلا بجاح وه

 هديب ناكو  فيسلا اذه ذخ ىلع اي : لاقو ٠ بادرسلا يف ءارمألا دشارلا
 يف نم لك جرخأ ديرأ ينإف «٠ كفيس يفيس قبسي نأ رذحا : لاقو فيس
 امبير ءالؤه نإف « ةفالخلل حلصي نم ىقبي ال ىتح « عيمجلا لتقأو ٠ بادرسلا
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 يف لحر كبانأ نيدلا دامع ريمألا نأب لامشلا ةيحان نم رابخألا تدروو

 «ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع سداسلا ةعمجلا موي ف « بلح نع هركسع

 ٠ مورلا كلمتم لوسر هيلا لصوو اهلتاقو اهب ميخو ؛ صمح ىلع لزنو

 : لاقف « هءاج حئاصلاو ء بادرسلا حتفب ىمأ مث ء يريغ اولوو اوريغو اولخد

 لصوملا بلطو ٠ يرهاطلا ميرحلا بهن يكنز كباتأ نإ : لاقف ؟ ربخلا ام

 لوزن كياتا ققح املو , تاورهنلا ربعو لصوف ناطلسلا امأو ( ةدعقلا يذ ف )

 ذضخآو رادلا ىلا لخدو ., هدي نم فيسلا ىمرف « مزهتا ناورهنلاب ناطلسلا

 خرخأو « جرخو كلذ لثم هنم يناطعأو . ةميق هل فرعي ال ام رهاوجلا نم هعم

 ( نب ) اضرلا ابأ نيدلا لالج رزوتسا دق ناكو « يبنيزلا ةاضقلا يضاق هعم

 ٠ لصوملا قيرط ىلع يكنز كباتأ قحلو + انجرخو جرخف « ةقدص

 ناطلسلا لخد « مويلا كلذ ةركب ناك املف : هللا همحر نيدلا ديؤم ديعسلا لاق

 رشاع انلوخد ناكو. « انرود يف نحت انلزن و ء هراد يف لزتف « هعم انلخدو « دادغب

 ءةنطلسلا رادىلا ريزولا ىضم دغلانمناك املف ةئامسمخو نيئالث ةنس ةدعقلايذ

 ىلا اندع مث ء نامشضلاب انطوطخو هطخ ذخأف « لعقي اميف هتذأتساو« هعم نحتو

 انرعضحو ةئامسمخو نيثالث ةنس ةدعقلا يذ رشع عباس نينثالا موي انحبصأو انرود

 هيلع طرشو « هعم انثدحتو « هعم ريزولا ثدحتو « هللا دبع يبآ ريمألا دنع

 نم كلذ انمض دق انثأ » هانملعأو + ناطلسلا ةعاطو « ةفالخلا ىمأب مايقلا

 انيضمو « هنع انلصقتاو ٠ كلذب يضرف 2٠ « كيلع هحرتقا ام عيمج ناطلسلا

 :ناطلسلا لاقق « هيلع تطرش امب يضر هنأو « ىرج ام هانملعأو ناطلسلا ىلا

 رادلا نم انجرخآو « رادلا ىلا اندعص انحيصأ املف . هوعيابق دغلا نم ناك اذإ

 لهأ نم ةعامج دهشو « قيلت ال ءايشأو « ءانغلل حلصت يتلا تالآلا نم ءايشأ

 نيدلا دامع يضاقلا كلذ قنتعاو هعلخب ءاملعلا ىتفأف « يمخلا باريش هنآ رادلا

 باحصأ يضاق ناكو ٠ بستحملا يخركلا نب دمحأ يهاط وبأ ةاضقلا فرش
 * هوعلخف . نياكألاو ءاملعلا عمتجاو « هللا همحر يعفاشلا

 اهيف ةعقر هتلوانو انثدحتو . انأو.“ نزخملا بحاصو « ريزولا هيلإ لخدو

 « هللا ىمأب ءيضتسملاو « هللا رمأل يفتقملا اهيف ناكو , بقللا نم هب ىمسي ام

 : تلقف ؟ ىرت ام « ةفيلخلا يل لاقف ء مكيلإ كلذ : لاقف « هللاب دجنتسملاو

 :لاقو « اهلبقو ٠ ىيزولا اهذخأق هدي دم مث « كرابم : لاقف « هللا رمأل يفتقملا

 هللا لوسر ةنسو هللا باتك ىلع نينمؤملا ريمأ هللا رمأل يقتقملا انالومو انديس تعياب

 هدي تذخأ مث كلذ لثم ىلع هعيابو ءاهلبقو نزخملا بحاص اهذخآ مث «هداهتجاو

 ءنينمؤملا سبمأ للا يمأل يفتقملا مامالا انالومو انديس تعياب : اهتلبق نأ دعب تلقو

 هس عءةباس



 ناطلسلا ركسع ىلع رهظ دوعسم ناطلسلا ركسع نأو « دواد هيخآ |[ نبا ] و

 ٠ (00ةنسلا نم ةرفاو ةعامج هدانحأو ةيمدقم نم لتقو هرسكو « دواد

 عاجش ريمأللا نم تالسارملا تددرت ةئامسمخو نيثالثو ىدحإ ةنس يو

 نيميقملا ةعامجو يفوصلا نيسحلا نب ىلع نب بكيسملا سراوفلا ىبأ ةلودلا

 ىلا دخرصب يلاولا يكباتألا نيكتشمك ةلودلا نيمأ ريمأل بتكو « دخرصب
 «جاوزب ةلودلا عاجش ريمألا ىلإو ؛ كولملا جاق نب دومحم نيدلا باهش ريمآلا

 لارئسلاو « قشمد ىلإ دوعلا يف مهل نذألا سامتلإ يف زك نيدلا دسأ بجاحلاو

 مامالا تعياب تنكو  هدهع ةيالو يف هيخآ نباو هاخآو هابأ هيلع تعياب ام ىلع

 ةئامسمخو عبس ةنس ىلا تيقب و نيعستةنسس رادلا ةلاكو يف هتمدخ املهللاب رهظتسملا

 لخدو هدنع نم انمق مث  دشارلاو دشرتسملا تعياب و , ءاشنالا ناويد تيلو مث

 , هوعيابق « عمجأ سانلا رنباكأو ةاضقلاو ءاهقفلاو ءاملعلا لخدو « رادلا ىلا

 اجاوخ نم هياحضأ عيمج هعياب و  هعيابو مايأ ةثالث دعب دوعسم ناطلسلا رضحو
 يف رقتساو « رمألا هل دبتساو هتلود باب.رأ عيمجو « بجاح رييمألاو [ ىيزولا ]

 ةنس سضص يف يكنز كباتأ عم جرخ هنإف دشارلا نم ناك ام امأو ٠٠ - ةفالغلا

 لالجو « يبنيزلا ةاضقلا يضاق هعمو , لصوملا ىلإ ةئامسمخو نيثالثو ىدحإ

 2 ةدم هدنع يقبو « يلع يبأ ريزولا يخآ نبا ةقدص نب اضرلا وبأ نيدلا

 نع لصقناو لصوملا ىلا داع مث « ًامايأ ماقأو « نيبيصت باب ىلا هعم لصوق

 , رجتس ناطلسلا ئلا يضميو هتذأتسي ىتح دوعسم ناطلسلا ىلا ىضمو « كباتأ

 ناهفصأ براق املف «ةفالخلا ىلا هدري ىتح هيلع لخدو دواد ناطلسلا دصق ليقو

 نيتنثا ةنس ناضمر رهش يف هولتقو هيلع اولخدو « ةدحالملا نم موق هيلع جرخ
 ناهفصأ نم ناتسرهش ةنيدم يف اهب نفد ناهفصأ ىلا لمحو « ةئامسمخو نيثالثو

 عيوب نأ ىلا هيبأ لتق دعب هل عيوب ثيح نم هتفالخ تناكو * ٠ * ء.خسرف ىلع

 هيلع لخد نم دفن ناطلسلا نإ ليقو « ًاصقانف آدئاز أرهش رشع دحآ ىيفتقملا
 ء.0 هلتقو

 ثيح 1١/4 : رثألا نبا يف الصفم ةكرعملا ريخو . اهل هجو الو لصألا يف اذك

 ٠ بوانتلاب امهضعب ناشيجلا مزه
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 ملو « مهيلع اهنم بوضغم لك ةداعإو « مهيلإ مهكالمأ نم ضبثق ام ةداعإ يف
 تررقت نأ ىلا ةرتاوتم هبلط يف بتكلاو « ةرصانتم بابلا اذه يف تالسارملا لزت

 دانجألا تابجاو مسرب ةطسقم ةنيعم. .ةحلاصم ىلع هيلإ ةباجالاو « كلذ يف لاحلا
 « اهتداآن لاوحألا حلصت « ةنيمملا اهتاقوأو « ةنيعملا اهمحنأ يف اهب نوموقب

 ؛هركذ مدقملا ريمألا ىلا دلبلا يف ةسائرلا رمأ در نأو « اهكلمتب لامألا ققحنتو

 « لجألا سيئرلا ريمألاب هفاصوأ عم هيف تعشتو « ةسائرلاب روشنملا هل بتكو
 نوكي نأو, « ةمدقتملا هتوعنو,.هباقلأ ىلا ًافاضم « مالسالا دهمم « نيدلا ديؤم

 يف ةرفتسملا ةميقملا ةدعاقلاو « ةرمتسملا ةداعلا ىلع آيراج ةسائرلا يف مسرلا

 « صارعلا رئاسو « ةلاكولا راد ف تايراجلا موسرلاو ؛ تابجاولاو تايامحلا

 نذألاو؛هوحرتقا امب فاعسالاو « هوسمتلا ام ىلا ةباجإلاب مهيلإ بتكلا تذمتو

 ةسارحو « ةمرحلا ظفح نم « هيلع نومدقت امب نيقثاو دلبلا ىلا دوعلا يف مهل
 * سنألا ( و ١4 ) ديكأتو. « سفنلاب بييطتلاو « ةمشحلا

  مهسوفت هب ترس لاحلا هذه نم مهيلا ردص ام ىلع فوقولا دنعف
 لامآو « ةحرشنم رودصب دوعلل بهأتلا يف اوعرشو مهبولق هتفرعمب تحهتباو

 صاخ نم هيف نم لك جرخ دلبلا نم اوبرق نيحو « مهرسأب اوداعو « ةحسفنم
 جاهتبالاو طابتغالاو « مهدوعب راشبتسالاو رورسلا راهظإو مهيقلتل 0 ماعو

 ةروكذملا ةنسلا نم بجر نم لوألا رشعلا يف دلبلا اولخدو « مهمدقمب

 «دارملاو راثيإلا ةيضق ىلع ترمتساو « دادسلا جهنم ىلع مهلاوحأ تماقتساف

 ميسر لك ىلع اورجأو « هريغو كلم م نم مهل ضرتعا ام عيمج مهيلع ديعأو

 , اهدادتشا دعب هركذ ىلاعت هللا اهجرف ةدش نم مكف « ليجبتو ماركاو ليمج

 ٠ اهمالظإ دعب هفطلب اهفشك ةمغو

 لاقعلا لحك ةجرفهلر ل مالا نم سوفنلا عزجت امبر
 ءاهب 220نمرألا مدقم نأب « رصم ةيحات نم ريخلا درو ةنسلا هذه ٍفو ْ

 و
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 « ديجملا دبع نوميملا يبأ هللا نيدل طظفاحلا مامإلا اهبحاص ىلع هبزح يف ماق

 ًافوخ هنع دنحلا رثكأ داعف « هل رصاحملاك هيلع ماقأو « هرصق ف هيلإ فحزو

 يف نمرألا مدقمل خأ نوك كلذ يف ببسلا نإ ليقو « مزهناو لذخناف « ةالتقو

 . ناك ام ىلع هلمحو « هيلع رمألا اذه لظلغف « هلتق ريخ هيلع ”دكرتو « ديعصلا

 ٠ ًاعورم آفئاخ هرادمزلو « هنع يفع ثيحب هرمأ فطلت هنإ مث « هنم

 هعمجو هدشح نمو « ركسعلا يف جاوزب ريمألا ضهن ةنسلا نم بجر فو

 نم هليخ يف اهبحاصهيلإ رهظف « هنم عبارلا يف سليارط ةيحان ىلا نامكرتلا نم
 (00ةروكلا» فورعملا عضوم اب اولصح املفءعضاوم ةدع يف مهل نمكف(«جن رفألا

 مهنم تلغي ملو ؛ مهرثكأ يف فيسلا عقوو « مهومزمف « ءانمكلا مهيلع ترهظ

 نيمدقملا نم هيف نم لتقو « هبهنف كانه يذلا نصحلا ىلع مجهو « ريسيلا الإ

 ةميقلا هركسعلو هل لصحو « ريثكلا لاملا هسف يف لذب نم رسأو « عابتألاو

 ٠ ةريثكلا

 نيبو « نيدلا دامع نيب ةعداوملاو ةنداهملا تررقت ةنسلا نم لاوش ٍفو

 ٠ تمكحأ ةدعاق ىلع « قشمد بحاص نيدلا باهش

 ةيكاطنأ نع هركسع يف مورلا كلمتمدوعب ربخلا درو « اهنم ةجحلا يذ فو

 هلوسر ذفتأو ( #١4 ) « هنم نيرشعلاو يناثلا يف اهلمع نم ؟0نيرعب ةيحان ىلا

 ةرفاو ةيرسب بلح يف هنع بئانلا راوس ريمألا رفظو ؛ كباتأ نيدلا دامع ىلإ

 ٠ بلح ىلإ مهب لخدو « ًاضعب رسأو « آضعب لتقف « مورلا ركسع نم ددعلا

 )١( نانبل يف سلب ارط ةقطنم يف مسالا اذهب فرعت تلازام ٠

 ىلإ رزيش نع هركسع يف ) هباوص نوكي نأ نكميو برطضم وهو « لصألاب !ذك (؟)
 هربخ لصفيس ام اذهو « رزيق رصاح يطن زيبلا روطاربمالاف , « نيرعب ةيحان
 فلؤملا ريشيسو اذه « رداصملا عيمج هركذ ىلع تتآ ام وهو «؛ ليلق دعب فلؤملا

 2, رزيش ذخأ يف قفخآ امدعب « ةيكاطنأ ىلا روطاريمالا ةدوع دعب هنآ ًاضيأ

 - اهذخأ ثيح ةعازب وحن ةيكاطنأ نم هجوت
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 لقاعملاو دالبلا دعب ؛ اهريغ مهيدبأ ف ىقب ناك امو ناورم لآ ةيقب نم ١2'خاتهلا

 ةناصحلا نم ةباغ ىلع يهو « مهل اهبصن ةديكمو « مهيلع اهلمعأ ةليحب اهكلم

 ه ةعنملاو

 مورلا نم نصحتلاو « اهقدانخ رفحو ؛ اهنيصحت ف بلح لهأ عرش اهيفو
 ٠ اهنم مهبرقل « اهب

 ىبأ نب ىلع نساحملا انأ هريزو لزع كياتأ نيدلا دامع نأب رحخلا دروو

 نيم هيلع رسكناو « رفاو لام بيسب هلقتعاو « هيلع ضبقو « ىمجعلا بلاط

 ةملقلا يف القتعم يقبو « هتيدأتب صالخلاو « هب مايقلا نع زجع ام تالماعملا

 ةئامسمخو نيثالثو نيتنثإ ةنس

 لصو هيفو « لوليا نم نورشعلا وهو « مرحملا لهتسم نينثإلا موب اهلوأ

 اهنع لحرو « ةامح ىلا هركسع يف كباتآ لصو مرحملا رشع عبار قو

 لخدو؛نييقشمدلا يدبأ نم )لدجملا نصح كلمف؛عاقبلا ةيحان ىلا اهجوتم
 ٠ قشمد لمع نم سايناب يلاو تغرط نب ميهاربا هتعاط يف

 وبأ اهفصو امك خاتهلاو انتيثأ ام هياوص فيحصت وهو ء جايهلا : لصألا يف )0(

 : سيثألا نبال لماكلا رظنا * « نركب رايد نم ةنيصح ةعلق » ١8١ : ءادفلا

0" . 

 يهو « لدجملاب فرعت ةعيض ىجلا نيع نم برقلابو 177١ : نادلبلا ميوقت يف (؟)
 ٠ ميتلا يداو ىلع كبلعلب نم ذخآلا قيرطلا ىلع
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 « لصوملا لامعاو ةريزجلاب تءاج ةميظع ةلزاز نأب رفص يف ربخلا دروو
 نم رفاو, ريثك قلخ اهيف كلهو « ضرألا نم عضاوم ةدع تكلهأ اهنا ليقو
 دوعسم ناطلسلا لوسر نإ ليقو ؛ ةنسلا نم لوألا عيبر رهش لئاوأ يف اهلهأ

 «كياتأ نيدلا دامعل لماكلا فيرشتلاب لصوملا ىلا لصو « دمحم ناطلسلا نبا:

 ٠ اهلاح حرشب اهيف هبمان نيدلا ريصن بتتك تلصوو

 بهنو « يجنرفألا اهكرطب ىلع ضبق ةيكاطنأ بحاص نأب ربخلا دروو
 دنمير نيبو هنيب حلصلا ررقت امل مورلا كلم نأ كلذ يف ببسلا نأ ركذو « هراد

 لبق نم اكرطب ةيكاطتأب بصني نأ طورشلا ةلمج يف طرش « ةيكاطنأ بحاص
 جرخو « دعب اميف مسرلا اذه ضقنتا مث « آميدق مسرلا هلثمب ىرج ام ىلع مورلا

 هركسع ( و 144 ) يف ميخم وهو مورلا كلمتم ىلا ةيكاطنأ بحاص دنمير
 ٠ ةيكاطنأ ىلا داعو « ةعداوملاو ةندهلا هعم ررقو « جابيدلا جرمب

 « رخآلا عيبر رهش ف ةامح ىلإ قشمد نع كباتأ نيدلا دامع داع اهيفو

 ٠ اهل ًارصاحم اهيلع لزنف « صمح ىلإ اهنع لحرو,« اهيلع لزنو

 كيانأ نيدلا دامع نيب ةرقتسملا ةندهلا جن رفألا ضقت ةئسلا هذه فو

 هعانطصا دعب داسفلاو ثيعلا يف اوعرشو « دانعلاو قاقشلا اورهظأو « مهنيبو

 روغثو ةيكاطنأب اوضبقو « مهيلع هللا هرهظأ نيح ؛ مهنع فكلاو « مهيمدقمل

 لجر ةئامسمخ ريدقت « رافسلاو بلح لهأو نيملسملا راحت نم ةعامج لحاسلا'

 ٠ ةرخآلا ىدامج يف

 صمحب كياتأ ىلا هلوسر لصوو « دادعس د وعسم ناطلسلا ىنش اهيفو

 ٠ جاييدلا جرمب ميخو « بوردلاو روغثلاب مورلا كلم ىتشو

 يف قشمد نم جاوزب ريمألا ضهن « ىدامج نم فصنلا دحألا موب فو

 قشمد بحاص نيدلا باهش عم هرمأ دسف دقو « جنرفألا ةمحان ىلإ هركسع
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 روهظو « هرمأ داسفب هيلع يدونو « رشلا لامعتسا ىلع مادقاو هيف ةفرجعل

 ءةدم دلبلا رهاظ ماقآو « هلعف ءوس يف هيهانتو « هلهج ةرثكو « هركمو هردغ

 لامآلا ةياغ آغلبُمم لاحلا ميقتسم هيف ماقأو « دلبلا لخدو « حلصنا هرمآ داعو
 نينثإلا موي ف « ةيسمشلا يديأب قشمد ةعلقب هلتقو ء نيدلا باهش هيلع لمعف
 مقن دق ناك نيدلا باهش نأ كلذ يف ببسلاو « ةنسلا نم نايعش نم سداسلا

 يف هقزمس عافترالا لامي ثبعو « اهلجأل هنم شحوتساو « اهركثأ ًارومأ هيلع

 دحجو نيح ىلإ هئمطو هسنآو « هلتق ف ةليحلا لمعأف « تاقالطالاو تاقفنلا

 هل بتر دقو « ةعلقلاب هراد يف درولا ةبقب هدنع لصحو « ةلهستم هيف ةصرفلا

 اونكمت نيحف « هلتق مهعم ررقو « هباكر باحصأ « ةيسمشلا نمرألا نم ةعامج

 ةينبملا ةربقملا ىلإ ءاسك يف افوفلم هوجرخأو « هولتق هباحصأ نم ةولخب هنم

 * اهب نفدف « هتحوزل

 «ةيكباتألاب بطوخو « ةيرالسهفسألا رمأ هل ررقو « رن“ نيدلا نيعم ريمألا ىلع
 "درو « امهيسفنب بيطو « زكأ نيدلا دسأ بجاحلا ريمألا ىلا ةبححلا رمأ درو

 ٠ امهيلإ لاوحألا ةماعو « لامعألا رئاس ف ريرقتلاو ريمدتلا

 لوزنب « لامشلا ةيحان نم رابخألا تدرو رهشلا (ط ١:4 ) اذه فو

 بصنو « اهيلع ًاقياضمو « اهل ًارصاحم « رزيش ىلع هركسع يف مورلا كلم
 ةعامج اهيف لتقو « اهلهأ نيبو هنيب برحلا تدتشاو « قيجانملا نم ةدع اهيلع

 كياتأ نيدلا دامع ريمألا ةغلابم عم « كالهلا ىلع تفرشأ ثيحب نيملسملا نم

 هليخب لوجي مورلا ءازإب هنوكو « برحلا تالآو حالسلاو ةلاجرلاب اهدادمإ يف
 نأ ىلا ةيضقلا هذه ىلع اولازي ملو « مهنم هب رفظ نمب كتفيو « مهفارطأ ىلع

 لهأب ىلاعت هللا فطلو « اهيف ضرغلا غولب نم اوسنيو « اهيلع ماقملا اومئس
 « ةيكاطنأ ىلا رزيش نع مهليحر ربخ دروو « هتمحرب مهكرادتو « ماشلا
 ريغ نيلولفمو « نيرفاظ ريغ « نيرساخ مهدوعو « مهليحرب سانلا رشيتساو
 ءاعباتتم تالصاوتم ركسشلاو « آمئاد ةمعنلا هذه ىلع دمحلا ىلاعت هللف « نيلاف

 هد 5١6



 « فرع دق ام « مايألا هذه يف هودمتعا اميف مورلا ركذ نم ىضم دق
 نم اورهظ مهنأ كلذو « مهلاعفأو مهجورخو مهلاوحأ ادبم « كلذ دعب ركذنو
 ىلع ةلفغ اولزنو « مهموص نم ريبكلا سيمخلا موي يف طالبلا ةنيدم ةيحان
 بلح فارطأ ىلع مهليخ تراغو؛ مهديع دحألا موب ف يداولاب ةعازب نصح

 رفاك نم ةعامج بلح ىلإ مهنم نمآتساو « ةنسلا نم بجر رشع عسات يف
 اوزرحتو مهفارطأ اومضو اورذحف « مورلاب بلحب نم اورذنأو « 227كرثت

 نم راذنإلا اذه ناكو « ةليلب ةراغإلا لبق اوظقيتو « اودعتساو « اوظفحتو

 لمتشا « طايتحالاو زرحتلا اذه دعبو « ةمحرو ىلاعت هللا نم ًافطل ةنمأتسملا

 بلح لهأ ذفتأو « اهيحاوضو بلح لهأ نم ةرفاو ةلمج ىلع مهتداع يف مورلا

 ىلع ميخم وهو هب ًاخرصتسم كباتآ نيدلا دامع ىلإ ىضم نم مهنايعأ نم
 ددعلاو « ةلابنلاو ةبشانلاو ةلاجرلاو ةلايخلا نم هنكمأ نم مهيلإ ضهن أف « صمح

 ٠ةنسلا نم بجر نم نيرشعو عباسلا يف 2[ بلحب ] عيمجلا لصحو « ةرفاولا

 هرصح دعب«ةعازب نصح نيروكذملا مورلا[كلم]كشلمتب رابخألا تدروو

 بجر نم نيرشعلاو سماخلا تبسلا موي يف تاقينجنملاب هتبراحمو « هتقياضمو
 9 مهاصحأو مهب ردغ نم عمجو ؛ مهن اميإو هملست دعب هلهأب ردغو « نامألاب

 ةعامجو ةعازب يضاق رصنتو « سفن ةئامنامثو فالآ ةسمخ !وناك مهنإ ليقو

 كلذ دعب كلملا ماقأو « سفن ةئامعبرأ ريدقت « مهريغو (و ١55 ) دوهشلا نم

 ٠ناخدلاب اوكلمف « ةعامج اهيف ىفتخا تاراغم ىلع نخدي « مايأ ةرشع هناكمب

 اولحرو « ةوعانلا ضرأ مورلا لزن نابعش نم سماخلا ءاعبرألا موب يفو

 مهمدقمو ةيكاطت أ ركسع مهعمو « بلحب اوزاتجاو « هنماث سيمخلا موب يف اهنع

 'ًامسق كارتألا « رزخلا »7 لكشو « ةقزترملا نم ةيطن زيبلا شويجلا ماوق ناك )0(

 ٠ ةقرترملا ءالؤه نم آريبك

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )س0
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 رهن ىلع مهمايخ اوبصنو « بلح ىلع اولزنف « نيلسوج نباو « اهبحاص دنمير
 بلح ىلبق نم هلجرو هليخ ف هدغ نم كلملا فحزو « يدعسلا ضرأو قيوُتق

 «بلح ثادحأ نم ةدحاو ةقرف مهيلإ جرخو « منغلا جرب ةنرثق ةيحان نم اهيبرغو

 مدقم مورلا نم بيصأو « اوحرجو مهيف اولتقف « مهيلع ترهظو مهتلتاقف

 « ,لئالق ًامانآ بلح ىلع اوماقأو « مهميخم ىلا نيبئاخ اوشنكناو « روكذم

 فاخو « عدلص ضرأ ىلا نيليتقم نابعش نماث ءاعبرألا موي ةادغ اهنع اولحرو

 يف رانلا اوحرطو « نايعش عسات سيمخلا موي اهنم اوبرهف ؛ براثألا ةعلقب نم

 اهيلع تلزنو « ةعلقلا ىلا ةفئاط مهنم تضهنف « كلذ مورلا فرعو « اهنئازخ

 نم مهيديأ ف نيذلا ىرسألاو ايابسلا اوأجلاو « اهيف ام اوزاحو « اهتكلمو

 بئانلا راوس ريمألا فرع ثيحب « اهقدنخو براثألا ضبر ىلإ ةعازب نصح

 « براثألاب مهكردأو بلح ركسع يف ضهن « اهنع مورلا لازعناو: كاذ بلحب

 كلذو « مهنم ريسيلا الإ نييبسملاو نيروسأملا صلختساو « مهرهقو مهب عقوأف

 ًارورس « ةبونلا هذهب بلح لهأ رّسو « نابعش نم رشع يداحلا تبسلا موي يف

 ٠ ًاميظع
.. 

 ةامح نع كباتأ نيدلا دامع لحر « رهشلا نم عساتلا سيمخلا مود فو

 ٠ افخم ةديرج هليخ يف ىقبو « ةقرلا ىلا هلقث ركيسو « ةيملسىلا

 ًاميقم ناك نم برهف « ةرعملا دلب نع مورلا كلم لحر نينثالا موب فو

 ركسع روبعب رابخألا ترصانتو « مهسوفت ىلع ًافوخ « دنجلا نم باط رفك يف

 «مورلا يف وزغللءبلح ةيحان ىلا قترأ نب دواد ريمألا دلو عم تارفلا نامكرتلا

 يف ًاضيأ ةازغلل قشمد ركسع نم رفاو قيرف ضهنو « جورملا عمجمب اولزنو
 مهيلإ ىهتتا ام « رزيش نع مورلا ليحر ببس ناكو « كباتأ نيدلا دامع ةمدخ

 ةثالث اهيلع مهتماقا ةدم تناكو «نيرشاح ركاسعلا عمجتو «نامكرتلا لوصو نم

 (ظ 4١ه) دحألا موب هدوع يف ةيكاطنأ ىلا مورلا كلم لوصوو ؛ موب نيرشعو
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 مهليحر يف مورلا مامتإب رابخألا تلصاوتو « ةنسلا نم ناضمر رهش نم نماثلا

 ٠ اهلجوو مهنم اهقلقو اهجاعزنا دعب بولقلا تنكسو « مهدالب ىلا

 يروزرهشلا نب نيدلا ءاهب يضاقلا ةافوب بلح ةيحان نم ربخلا دروو

 ةظقيو ةذفان ةمهو « ةيضام ةميزع بحاص ناكو هب نفدو ؛ نيفص دهش
 . (1)ةقاع

 فلاخ نب هللا ةيه نب دمحم حتفلا وبأ زعألا ىضاقلا قوت ةنسلا هذه فو

 نم ناكو ؛ ناضمر رهش نم فصنلا ةعمجلا ةليل يف « هللا همحر يميمتلا

 ٠ سفنل ١ مركو « ةءورملا يوذ نيصصخ بلا

 ىلا « كباتأ نيدلا دامع ريمألا نم تالسارملا تددرت ةنسلا هذه ٍفو
 ةوفص نوتاخلا هتدلاو نيبو هنيب ةلصولا داقعنا سامتلا يف « نيدلا باهش ريمألا
 « هيف رمألا رقتساو « كلذ ىلا بيجأ نأ ىلا ؛ ىلواج ريمألا ةنبا درمز كلملا

 . عباسلا نينثالا موي يف ء صمحب هميخم يف دقعلا اهل ىلوت نم قشمد نم بدنو
 ؛ هيلإ صمح ميلست ىلع لاحلا تررقتو « ةنسلا نم ناضمر رهش نم رشع

 ؛"9نيرعب نصح رنأ نيدلا نيعم ريمألا اهيلاول اهنع ضوعو ةعلقلا عم اهدلستف

 « هدنع ةلوزنم سانلا مظعأ ناكو 2 ةيكباتألا كلامملا يضاق » ةفيظو لغشي ناك لل

 ٠010 : رهابلا ٠ ( يكنذ )
 باهش مأب يكنز كباتأ جوزت (ه ه8! ) اهيفو » : ١/7 : نامزلا ةآرم يف (7)

 دق ناكو ٠ يلواج ريمألا ةنبا درمز كلملا ةوفص نوتاخلا يهو 2« دومحم نيردلا

 ةلود ليزن اننأ يف بيسلا امو : لاقف «٠ شاوزب عنتماف « ةيضاملا ةنسلا يف اهيلط

 ميقم وهو « ىنعملا اذه يف يكنز كباتأ لسار شاوزب لتق املف « انيديأب انالوم
 ررقتو ناضمر رشع عباس نينثالا موي صمحب دقعلا دقعف « بيجأت صمح ىلع
 نصح رثأ نيدلا نيعل ضوعو « ةعلقلا عم اهملستف « هيلإ صمح ملست يف لاحلا
 ليقو + ناضمر هش يف هيلإ كباتأ ركسع يف قشمد نم نوتاخ تهجوتو « نيرعب
 «٠ صمح ىلع اعمتجاو « ةيتآل ةنسلا لوأ مرحملا يف هيلإ تراس

 ده ةال6 ب



 دامع ركسع ىلإ اهراد نم نيدلا باهش ةدلاو كلملا ةوفص ُنوتاخلا تهجوتو

 اهلاصيإل نيبودنملا نيدلا دامع باحصأ عم 4 ةامحو صمح ةيحانب كي اتأ نيدلا

 ٠ اهنم ناضمر رهش رخاوأ يف « هيلإ

 . نينموملا ريمأ هللاب دشارلا مامالا نأب قارعلا ةيحان نم رابخألا تدروو
 ردقلل ىلاعت هللا ىضقف « لبحلا ةيحان ىلا هجوتو ؛ لصوملا نع لصف دق ناك

 لمعو ع هل ررق رمأب ناهفصأ باب ىلع هداهشتسا ذدفانلا مكحلاو « لزانلا

 سداسلا ءاثالثلا موب يف ءاديهش ًاروجأم ًاديعس هبر ةمحر ىلإ راصف «هيلع لمع

 نيدنس دهشتس ا نأ ىلإ هتفالخ تناكف « ةئسلا نم ناضمر رهش نم نيرشعل و

 ٠210 هشأ ةرشعو

 ماسح نب 252( نالسرأ ) ناغط ريمألا ةافوب ربخلا درو ةنسلا هذه يفو

 7 نالسرأ ناعط نب يت رق ريمألا هدلو هناكم يف بصتتاو ؛ سيلدبب ةلودلا

 :اهيف ءاج دشارلا عرصم لوح ةماه ةياور 118 1١11/١-- : نامزلا ةآرم يف )1

 , ناضمر نيرشع عباس يفوت , ناهبصأ يف دشارلا روصنم يفوت عه 011 ] اهيفو
 يناثلاو . تارم ثالث مسلا يقس هتأ اهدحأ : لاوقأ ىلع هتافو ببس يف اوفلتخاو

 نم موق هلتق هنأ ثلاثلاو ٠ هتمدخ يف اوناك نيذلا نيشارفلا نم موق هلتق هنأ

 رجنس هيلإ مهثعبو « اهيرخأو مهدالب ساد دق نأكو 2 هدعب هولتقو 2 ةينطابلا

 ٠ هابأ اولتق امك هولتقف اوءاجف ء دوعسمو

 يف دشارلا لقنت : لاق هنإف ء اذه ىلع لدي ام ةديرخلا يف بتاكلا دامعلا ىكذو
 ناطلسلاعم ماقأف ناهيصأ ىلا داعو « ناردن زامو ناجيب رذأ و ركب رايدو « دالبلا

 ٠ ميمع ريضو « ميظع طحق كانهو ٠ رصاحم دليلاو ءدومحم نب دواد

 , ناهبصأ ينعي دليلا نم انجرخ دقو لافطأ نحنو ركذأ : دامعلا لاق

 تقو ةلئاه ًاتاوصأ انعمسف انم بيرق .كسعلاو « ىلصملا دنع طبرلاب انمقأو

 ؟ىبخلا ام : انلقف « ةنسلا هذه نم ناضمر نيرشع سداس ءاثالثلا موي نم ةلئاقلا

 ةافح ناهيصأ لهأ جرخو « هللا مهنعل ةدحالملا هي تكتف دق ةفيلخلا : اولاقف

 ٠ « عماجلاب هونفدو اوكبو اومطلو « يج ةنيدم ىلإ هتزانج اوعيشو ٠ نيرساح

 )١!( ييثألا نبال لماكلا نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ : 511/4 .
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 ءروجلاو ريجتلاو فرجعتلاو ملظلا يف تاياكح هنع يكحو ؛ رمألا هل ماقتساو
 ٠ بولقلا اهعامس نم رفنتو « سوفنلا اهركنت

 ةئامسمخو نيثالثو ثالث ةنس

 هيفو « مرحملا لهتسم « ايؤرلاب ةعمجلا موي ةنسلا هذه لوأ (و 145)
 باهش ريمألا ةدلاو كلملا ةوفص نوتاخلاب كباتأ نيدلا دامع ريمألا عمتجا
 ةفيلخلا لسر نم ةرفاو ةعامج هدنع عمتجا دقو « صمح رهاظب ؛ نيدلا

 ٠ كلذ ريغو قشمدو مورلاو رصمو ناطلسلاو

 يف نيدلا باهش ضهنو سايناب ةيحان ىلع جنرفألا تراغ رهشلا اذه يفو
 ٠ دلبلا ىلا داعو مهكردي ملق مهرثإ يف ركسعلا

 ءرهظلا دعب ةلئاه ةلزاز قشمد يف تءاج رفص نم عبارلا ءاثالثلا موي فو

 ةرخآلا ءاشع تقو ةعمجلا ةليل يف اهالتو « تارم ثالث ضرألا اهب تزتها

 رفص نم رشع عساتلا نينثالا ةليل فو « تارم ةدع ضرألا اهب تزتها ةيناث
 ؛ ةرهابلا ةردقلا هذه بر كرابتف « تارم ثالث اهنم ثلثلا يف ةلزلزلا تداع

 ؛ةعمجلا ةليل نم ريخألا عبرلا يف اهولتت ءاعبرألا ةليل يف تداعو ؛ ةرهاظلا ةبآلاو
 هذه ةفصب لامشلا ةيحان نم نيدراولاو « رافسلا تاقثلا نم رابخألا ترصانتو

 لقاعملاو دالبلا نم اهالاو امو « بلح يف تناك اهنأو « تاروكذملا تافجرلا

 ثعشتو « رودلا نم ريثكلا بلح يف مدهنا ثيحب « نوكي ام دشأ لامعألاو

 هرهاظ ىلا مهرود نم بلح لهأ رهظو « ةعلقلا ناردج تبرطضاو « روسلا

 ريدقت تءاج ةلزازلا نأ يكاحلا نم رثكملا لوقيو « مهسوفت ىلع مهفوخ نم

 « باوصلاو بيغلاب ملعأ هللاو « ةرم نونامث اهنأ نوققحب موقو « ةرم ةام

 ٠ ءيش لك ىلع رداقلا « نيملاعلا بر هللا كرابت

 دس #45 دل



 « رهلظلا لبق ةلكئاه تايلجو « دئاز قربو « تاهج ةدع نم فلتخم لئاه دعر

 نزو هنأ تاقثلا ضعب ىكح « لئاه دربو « عقولا ديدش رطم كلذ عم ءاج مث

 , مهارد ةينامث جرملاو ةطوغلا ةيحان ف اهنزو ناكف « دكربلا رابك نم ةدحاو

 «ريطلا نم ًاريثك لتقو « ًامهرد رشع ةعبس تناكف « ةدحاو انوئزو نورخآ لاقو

 ٠رامثلاو عرزلاو رحشلا نم ًاريثك فلتأو

 « رصم ةيحان نم رابخألا تدرو : لاوش نم فصنلا ءاعبرألا موي فو

 قلخلا نيقيرفلا نم مهنيب لتق ثيحب « اهب ١2'دانجألا نيب رصمي ةنئاكلاةثداحلاب
 ٠ ةلاجرلاو « ةلايخلا : نم « ريثكلا

 يداحلا 4 ءاعبرألا موب راهن (ظ ١15 ) نم تاعاس تس يضم ىلعو

 اهب تمفجرو.« بولقلا اهل تعاترإ « ةلئاه ةفحر تءاج « لاوش نم نيرشعلاو

 ترهظ « هتادغ يف ةنسلا نم لاوش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا موي فو

 نيدلا ريهظ نب كولملا جات نب دومحم نيدلا باهش ريمألا ىلع ةربدملا ةثداحلا

 هناملغ ديس « ةروكذملا ةعمجلا ةليل يف همون يف وهو « هشارف يف هلتقو « كيان

 ؛ هيلع هلاغشأ يف دمتعاو هيلا هبرقو هعنطصا يذلا ينمرألا شغبلا : نيعالملا

 دقارلا شارفلا يواكرخلاو « هيدل همون ف هب قثو يذلا مداخلا فسويو

 بلاط يبأ سيفنلا هبتاك ىلا ربخلا اذه راهتشا دنع فحزلا عوقوو « هيلاوح

 هذخأ دنع « قيرطلا يف هلتقو « تالماعملا ناويد فوتسم « ةرديح نب ليقع

 رفنلا ةثالثلا ءالؤه ناكو « اهيف هبوره دنع ىفتخاو اهيلا آجل يتلا رادلا نم

 يف اودقر « رمألا اذه مهعم ررق املف « هريرس لوح نوتيبي نيعالملا ةانجلا

 :افنحلا ظاعتا رظنأ * ظفاحلا ةفيلغلاو ناوضر ىيزولا نيب عارصلاب اذه قلعت )١(

 ءلالا _1ظاخ/؟
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 : هيلع اوبثو « همون اوققحتو ليللا فصتتا املف « مهتداع يراج ىلع مهنكامأ
 « ًاضيأ هولتنقف « « مهعم ناك رخآ شارف حاصو « هريرس ىلع هشارف يف ه هولتقف
 «رمألا رهظو:« ةعلقلا نم اوجرخ ثيحب « مهرس اوفخأو « مهنيب مهرمأ اوربدو

 ىلع ابلصف ؛ 20نارخآلا كسمو هتيب بهنو برهف « هللا هنعل شغبلا بلتطو
 ٠ ةيباجلا باب روس

 ؛كيلعي بحاص « هيخأ كولملا جات نب دمحم نيدلا لامج ريمألا ىلإ بتكو
 7 رذادأ برقأو « تقو عرسأ يف قشمد ىلا لوصوأ“ ردايف « لاحلا ةروصب

 ىلع نايعألاو نيمدقملاو ءارمألا فلحتساو هل رمألا دقعو « هبصنم يف سلجف
 ترهظو « ءامهدلا تنكسو, « لاحلا تررقتف « هتمدخ يف ةحصانملاو ةعاطلا
 ٠ ءامغلا تفشكناو « ةنئاكلا

 باهش ريمألا ةدلاو كلملا ةوفص نوتاخلا ىلا 292( ربخلا ) ىهنتا نيحو
 ءرمألا اذه تريكأو تفسأو « هيلع تنزحو تجعزناو تقلق « هللا همحر نيدلا
 . ةيحانب وهو « كباتآ نيدلا دامع ريمألا تلسارو « اهدلو ىلع « هلثم ثودحو

 : رآثلا بلطا ضوهنلا ىلع هتمهل ةثعابو « لاحلا ةروصب هل ةملعم « لصوملا

 ضاعتمالا دشأ « هل ضعتما « ربخلا ىلع فقو نيحف « لافغإ الو. مولت ريغ نم
 هتضرح ال بهأتلا ىلا مامتهالا فرصو. « يضارلاب هلثم رارمتساب نكب ملو

 (ورا507) ةكنعأ ىنثو هدصقل داشتحالاو « هل دادعتسالاو « هيلإ تراشأو « هيلع
 « هوحني بلطم لك غولبل قشمد دصق يف ادجم ؛ ماشلا ةيحان ىلإ مازتعالا
 زرحتلاو « طايتحالا عقوف « قشم د ىلا ةميزعلا هذهب رابخألا ترصانتو « مارمو

 موب 5 ِكبلعي ىلع هلوزني ريخلا دورو كلذ الت مث « دادعتسالاو هبناج نم

 « ريفغ مجو « فيثك ركسع يف « ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشعلا سيمخلا

 شارفلا ربتعو مداخلا باوبلا فقسوي : لاقف امهيمساأ يزوجلا نب طيس ركذ هلل

 101/١ ٠ : نامزلا ةآرم ٠ يواكرخلاب فرعيو

 ١1/١ ٠ : نامزلا ةآرم نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )0
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 درو « ةلماكلا ددعلاو « ةلتاقملا لاجرلاب تنحش دق اهيلع هلوزن لبق تناك دقو

 « هتبتر تعفتراو « هتلاح تنكمت دقو « رئأ نيدلا نيعم ىلإ اهيف ةبالولا رمآ

 لصاوو « قيجانملا نم ةدع اهيلع بصنف « هتلثمأو « ةلودلا يف هرماوأ تذفنو

 اهيلع ةبوصنملا تاقينجنملا ةدع نإ ليقو « اهل ةقياضملا يف غلابو اهلهأل ةبراحملا
 ىلع اهب نم فرشأ ثيحب « ًاراهنو اليل ةبونلاب اهيلع يمرب « ًاقينجنم رشع ةعبرأ
 لزن ام ةدشل « نامألاب اهحاتتفاب ربخلا درو نأ ىلا اهلاح هذه لزت ملو « كالهلا
 ناعجش نم ةعامج اهيفو (17ةّلقلا تيقبو.« بوقنلاو ةقياضملاو ءالبلا نم اهلهأ
 «نيعملا نم مهيتأب نيعم نم اوسبأ املف « اهنع بذلاو « اهتيامحل نيبودنملا كارتألا

 دعب « كباتأ نيدلا دامع ىلا اهوملس ؛ طيحملا ءالبلا نم مهذقني نم لوصوو

 هنامأ ضقتو « هدهع ثكت « هتكلم يف تلصح املف « هنم قثوتلاو « هنامأ ذخأ

 مهنم تلغي ملو « مهبلصب رمآف « هنكأ اهيف ناك نم ىلع ظيغو « هرسآ .قن
 ٠ هثكن نم هوعدبتساو, « هلعف نم كلذ سانلا عشبتساف « هلجأ هامح نم الإ

 « براثألا ةعلق كباتأ نيدلا دامع حاتتفاب كلذ لبق درو ربخلا ناك دقو
 ٠ اهركذ مدقملا ةنسلا نم رفص لوأ ةعمجلا موي يف

 «هركذ مدقت ام دعب « ماشلا يف تثدح « ةميظع ةفجر نأب رابخألا تدروو

 ٠ اهنم رفص نم نماثلا ةعمجلا ةليل يف
 (ىشخل و نب ناوضر لضفألا ريمألا نأب ربخلا دروءاهنم ناضمر رهش فو

 ظفاحلا مامإلا هبحاص نم هعم فاخ رمأل اهنم جرخ « رصمب رمألا بحاص
 نيكتشمك ةلودلا نيمأ نأو ؛ دخرص ىلإ لصووو « نينم ملا ريمأ هللا نيدل

 هتفايض يف ماقأوب « مارتحإلاو ءاطعإلا ديزمو ماركالاب هاقلت « اهيلاو يكن اتألا

 « هررق ببسو « هركيد ناك رمأل رصمل ًابلاط هدنع نم داع مث ةدم « هتماركو

 ٠ اهتاذ ةعلقلا وأ , ةعلقلاب ناكم ىلعأ )١(
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 « هيلإ همه فرص ناك ام لني ملو « هيلع ريبدتلا كلذ دسف اهيلإ لصو املق

 ٠ 212[مرتحم الحسمو « امركم رصقلا: يف لقتعاق

 ىلع نسحلا وبأ « مالسالا لامج « مامإلا بيقنلا فوت اهيفو ( ظ 140 )
 موي يف « ةينيمألا .ةسردملا يلوتم : يعفاشلا يملسلا حتفلا نب دمحم نبا
 همحر ةادغلا ةالص ف دجاس وهو « اهنم ةدعقلا يذ نم رشع ثلاثلا ءاعبرألا

 نيدلاو ظعولاو ضئارفلا ةوقو « هقفتلا يف ملعلا روفوب ًاروهشم ناكوب « هللا

 ٠ ©90هدعب نم هلثم ىلا رقتفاو « هدقفل ملأتلا عقو ثيحب « ةنامألاو

 ةئامسمخ و نيثالثو عبرأ ةنس

 درو هيفو « مرحملا لهتسم ةيؤرلاب ءاثالثلا موي ةكرابملا ةنسلا هذه لوأ
 ثعشت ام ميمرتو اهتلقو « كبلعب رمأ بيترت نم كباتأ نيدلا دامع غارفب ربخلا
 كلذ بيقع درووءاهتقباضمل ق قشمد ةنيدم ىلع لوزنلل بهأتلايف هعورشوءاهنم

 « اهنم لوألا عيبر رهش يف عاقبلا يف هلوزنو « ركسعلا يف اهنع هليحرب ربخلا
 كياتأ نب يروب كولملا جاع نب دمحم نيدلا لامج ريمألا ىلإ هلوسر ذفتأو
 حارتقالاو رايتخالا عقي امب هنع ضوعبو « هيلإ دلبلا ميلست سامتلإ يف « اهبحاص
 رهاظ ايراد ىلع لزنو « عاقبلا نع لحرف « هيف بغر ام ىلإ بجي, ملف ؛ هيلع

 ايراد ىلع هلوزن دنع ناكو « اهنم رخآلا عيبر رشع ثلاث ءاعبرألا موي ايف قشمد
 كلذ دعي فحزو « دليلا ىلإ نوقابلا مزهناو ةعامجب رفظف عئالطلا تقتلا دق
 رهش نم نيرشعو نماثلا ةعمجلا موب ف ىلصملا ةيحان نم ركسع يف دلبلا ىلإ

 )١( يزيرقملل افنحلا ظاعتا ىظنا : ١177/9 .

 «ملسملا نب يلع»همسا طبضو : .كاسع نبا نع هتمجرت يزوجلا نبا طبس لقن (1)
 ,ةلودلا نيمأب فورعملا نيكتشمك اهانب : لاقف ةينيمألا ةسردملا ركاسع نبا سكذو
 , يومألا عماجلا باوبآ نم ةدايزلا باب ليق » تناك اهنأ ناردي خيشلا لقتو
 * ال5 /17 : .نكاسع نبال قشمد خيرات : رظنا ©« تاعاسلا بابي ًاميدق ىمسمملا

 «* م65 : لالطألا ةمدانم ء ١'لا ١/ ١١٠ : نامزلا ةآرم
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 « ةطوغلاو « دلبلا ثادحأ نم ةرفاو ةعامحب رفظف « ةنسلا نم رخآلا عبير

 دلبلا ىلا داع نم مهنمو « ًاريسأو اليتق ىضم نم مهنمف « مهيف فيسلا قلطأو

 « ىلاعت هللا فطل الول كالهلا ىلع مويلا اذه ف دلبلا فرشأو « احيرجو ًاملاس
 عباتو « برحلا نع آمابأ كسمأو « لتق نم دعب رسأ نمب هميخم ىلإ داعو
 حرتقيامو؛ صمحو كبلعب هنع ضوعلا ذخأو ءدلبلا ميلست يف فطلتلاو ةلسارملا

 امل « رمألا اذه يف لوخدلا كولملا جات نب دمحم نيدلا لامج رثآف « امهعم

 هابأو « ءامهدلا نوكسو « لامعألا ةرامعو « ءامدلا نقحو حالصلا نم هيف

 قدصي مل ثيحب « ةقرفتم مايأ ف هركسعب فحزي لعجو « هيف ةراشتسالا دنع
 فاكلاك « ءامدلا كفس نم آقافشإ « لازنلاو قييضتلا فا غلاب الو « لاتقلا ف

 دمحم ( و )١48 نيدلا لامجب أدتباو « مناغملاو, عئاقولا يف ينآتملاو « ملاسملا

 فخب راصف « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج ف هب لصتا ضرم كولملا جات نبا
 عضقو ( ًادادتشا هب دتشا نأ ىلا دبزيو لقيو دوعيو يضمدو لقشو « ةرات

 ىلا لاحلا هذه ىلع لزي ملو « قار الو. بط هيف هل نكي ملو « هنم هعم سأيلا

 نابعش نم نماثلا ةعمجلا ةليل يف هبر ةمحر ىلا راصو « هبحن موتحم ىضق نأ
 كولملا جات نب دومحم نيدلا باهش هوخآ هيف بيصأ يذلا تقولا ف « اهنم
 هللا اوحبسو « ةعاسلاو تقولا قافتاو « كلذ نم سانلا بجعق « هللا امهمحر

 ٠ سيدارفلاب هتدج ةبرت ف نفدو زهجو « هوسدقو
 « هدقف ةملث دس ىلع « هدعب نم رمألا باحصأو نيمدقملا يأر عمتجاو

 ف دمحم نيدلا لامج نب قبآ ديعس ىبأ ةلودلا بضع ريمألا هدلو بصن
 صالخإلا ىلع « ةددشملا ناميألاب ةدكْملا دوهعلا كلذب هل تذخأو  هناكم
 ءرييدتلا حلصو « رمألا ماقتساف « ةحصاتملاو ةمدخلا يف قدصلاو ؛ ةعاطلا يف
 ءاهشاحيتسا دعب سوفنلا ترقو «اهبارطضا دعب رومألا تنكسو « فلخلا لازو
 ًآعماط دلبلا ىلا هركسع يف فحز « ةيضقلا هذه كيانأ نيدلا دامع فرع نيحو

 دضلاب رمألا ناكف « هتايلط ضعي هب لانيف « هتافوب نيمدقملا نيب يرجي فلثخ يف
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 اهئادحأو ق قشمد دانجأ نم فداصي ملو « نظ اميف سكعلاب لاحلاو « لمأ امم

 ىلا ًائفكنم داعف « 217 عاصملاو ةشوانملا ىلع ريصلاو 6 عارقلا ىلع تانثلا الإ

 رمألا ررقت ناك دقو « هردص رمألا اذهل قاضو « هسفن تفعض دقو, « هركسع

 ( هعفد ف جازتمالاو داعسالاو ةرزاؤملاو داضتعالاو قافتإلا ىلع جنرفألا عم

 ناميألاب كلذ ىلع ةدهاعملا تعقوو « هعنمو هدارم نع هدص ف طالتخالاو

 لمحبي « ًآنيعم الام كلذ ىلع اوسمتلاو « هولذب امب ءافولل نامضلاو « ةدكؤملا

 مهسومت اهب نكست ًاتاهرو ةوقو « هنولواحب ام ىلع مهل ةوع نوكيل مهيلإ
 اوعرشو « نيمدقملا براقأ نم نئاهرلاو لاملا مهيلإ لمح لمحو « كلذ ىلإ اوببجأو

 آضعب مهضعب بتاكو « داعسالاو ةرزاّوملل دادعتسالاو, « داحنالل بهأتلا يف

 هدصو هه كياتأ داعبإ ىلع 6 دالبلاو لقاعملا رث اس نم عامتجالا ىلع ثعبلاب

 ةوقو « هبطخ لاضعإو « هرمأ لاحفتسا لبق « دارملاو قشم 2 د نم برألا ليث نع

 .٠ مهدالب دصقو جنرفألا بصع ىلع هراهظتساو « هتكوش

 عم هدصقل مهعمجتو ( ظ ).١4 مزعلا اذه يف لاحلا ةروص نقيت نيحف

 «ناضمر رهش نم سماخلا دحألا موي يف ايرادب هلزنم نع لحر « قشمد ركسع
 ماقآو « هنع اودعب نإ مهبلطو « هنم اوبرق نإ جنرفألا ءاقلل « نار وح ةيحات.ًابلاط

 موب ءارذعب لزنو ٠ قشمد ةطوغ ةيحان ىلا داع مث ةدم مازتعالا اذه ىلع

 ىلا ةطوغلاو جرملا نم عايض ةدع قرحأف « لاوش نم نيقب تسل ءاعبرألا

 جنرفألا لوزن ققحت نيح « الماشتم هيلات تبسلا موب لحرو « نيتلا اتسرح
 لوذبملا ةلمج يف نوكي نأ جنرفالا عم طرشلا ناكو « مهعومج يف ناديملاب

 نأ قفتاف مهيلإ اهميلستو « تغرط نب ميهاربإ دب نم سايناب رغث عازنتا مهل
 ةراغاإلل « روص ةيحات ىلا هباحصأ ف ضهن دق ناك « هيلاو تغرط نب ميهاربإ .

 جنرفألا داعسإ ىلإ الصاو هدصق يف ةيكاطتأ بحاص دنمير هفداصف « اهيلع

 نم ريس رفن هعمو ةعقولا ف لتقو « هرسكف ايقتلاف ؛ قشمد لهأ داحنإ ىلع

 )١( بارضلاو دالجلا : عاصملا ٠ ربثآلا نبال ةياهنلا ٠
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 لاجر اهيلإ اوعمجو « اهب اونصحتف « سايناب ىلا مهنم ىقب نم داعو « هباحصأ
 ةامارملاو اهنع بذلل « لاجرلا نم هعمج نكمأ نمو ؛« مهريغو « ميتلا يداو

 ملو « اهيلع لزنو + قشمد ركسع ف نيدلا نيعم ريمألا اهيلإ ضهنف « اهتود
 نم رفاو قيرف هعمو « براحملا عاونآب اهل اقياضمو « تاقينجنملاب ًابراحم لزب
 ٠ لاوش ةماع جن رفألا ركسع

 دفنأو « كيلعي ىلع لون دق كبيانأ نيدلا دامع ريمألا نأب رخلا دروو

 اهل نيلزانملا مفدو « سايناب دصقل لاوش يف « مهناظم نم نامكرتلا يعدتس
 ءةنسلا نم ةجحلا يذ رخآ ىلإ ةيضقلا هذه ىلع ةيراج ةلاحلا لزت ملو « اهنع

 نع لصف امل « ىشخلو نب لضفألا نأب « رصم ةيحان نم رابخألا تدروو
 هيلع اولمع « هيلإ اومضتا نيذلا كارتالا نأ ء رصم رهاظ ىلا لصوو « دخرص

 ةرغلا هنم اودجو نيحف « داوسو عارك نم هعم ناك ام اوبهئتاو « هب اوردغو

 « هلاجرو هباحصأ هنع تقرفتو « هيحص امم ءيشأ يأ ىلع اوقس مل ةلفغلاو

 طاتحيو هظفحب, نم هبب لصوو «.ًاريسأ ةيظفاحلا يدب يف لصحف « ًاديرف يقبو
 ءاضمو ةمهلا ولعو ةيسورفلاو ةعاجشلاب فوصوم مدقملا لضفألا اذهو « هيلع
 « للاغت ال ريداقملا نكلو « سحلا ءاكذو « ةسايسلا نسحو « ةلاسيلاو ةمزعلا

 . راتخيو ءاشي ام لعفي هللاو « فادت ال ةيضقألاو

 اهنم تذمت» نأ ىلا « ةرصاحملاو ةقياضملا يف اهلاح ىلع سايفاب لزت ملو
 اهنع ضوعو« نيدلا نيعم ىلإ ( و ١4 ) تملسف ةلتاقملا توق لقو « ةريملا
 «جنرفألا ىلا اهملسو « ناسحإلاو عاطقإلا نم هاضرأ امب اهب ناك يذلا يلاولا
 يف هلمعل ًادماح هلمأب ًارفاظ قشم 9 د ىلإ ًائفكتم اهنع لحرو « طرشلاب مهل ىفوو

 ٠ لاوش دهش رخاوأ

 دامع لصح « ةئسلا نم ةدعقلا يذ نم عباسلا تبسلا موي ةحيبص فو

 روس نم برقو « ىلصملا لصوو « ق قشمدن رهاظب ةديرج هركسعب كباتآ نيدلا

 دس عاملا دس



 + حابصلا جلبت املف « مهمون باقعأ ف سانلا نوكل دحآ هب رعشي ملو «دلبلا

 « راوسألا: ىلإ اوعمتجاو « ساتلا رفنو « حايصلاو ةبلجلا تلع « هربخ فرعو

 ناروح ىلا هركسع, قرف دق ناكو « ةلاجرلاو ليخلا تجرخو « بابلا حتفو

 ركسع ءازإب هصاوخ يف وه فقوو « ةراغلل فارطألا رئاسو جرملاو ةطوغلاو
 « ةريغملا هليخ نم دحأ عابتا يف هباحصأ نم ًادحأ نكس: ال ثيحب « قشمد

 ؛ ةرفاو ةلمج نيقيرفلا نم جرخو « قشمد ركسع نييوهنيب برحلا تبشنو
 نم مهيدنأأ ف لصحو « تاراغلا ف هابارس نم هئب نمب هلاغتشالا مهنع مجحأو

 مهنأل ةرثك ىصحب ال ام ثاثألاو راقبألاو لامحألاو مانغألاو راشجلا لويخ

 لاجرلا تعمتجا نأ ىلإ « طهار جرمب هموب, نم لزنو « ةرغوب « ةلفغ ىلع اوؤاج
 ٠ةرثكلا ف ةيهانتملا ةرئدلا مئانغلاب ةيلامسشلا قيرطلا ىلع ًادئاع راسو « مئانعلاو

 دارط نب يلع نيدلا' فرش ريزولا لزعي دادغب ةيحان نم رابخألا تدروو
 نب نيدلا ماظن ريزولا اهديلقتو « هللا رمأب يفتقملا مامآلا ةرازو نع « يبتيزلا

 ربهج ٠

 ةئامسمخو نيثالثو سمخ ةنس

 ليخ ىلع « نالقسع ةيركسع روهظب ربخلا درو  اهنم ناضمر رهش يف |

 ٠ نيرساخ نيل ولفم مهدوعو مهنم ةعامج لتقو « اهيلع نيرئاغلا جنرفألا

 تريد ةليحب ثايصم نصح ةينطابلا كلمتب لامشلا ةيحان ربخلا درو اهيفو
 ء هل تبصن ةديكمو « هيلع

 هدم ع25خ اال



 ةجحلا يذ ثلاث يف « قشمدب عماجلا دجسملا مامإ '21)يسيلدبلا يفوت اهيفو
 « ةءارقلاو ظفحلا ديج « لذبتلا ليلق ةقبرطلا نسح ناكو. ؛ هللا همحر اهنم

 هتماقإ ف سوواط نب دمحم يبأ مامالا خيشلا ىلع رايتخالا مقوو ؛ نوصتلاو
 ةعسملا ةءارقب مايقلاو « نيدتلاو نوصتلاو ةقيرطلا نسسح نم هيف امل م هناكم

 (٠ ل )١49 ةروهسملا

 ةقامسمخو نيثالثو تس ةنس

 نع حزانلا « يكرتلا هجل.ريمألا ةراغاب لامشلا ةيحان نم: ريخلا درو اهيف

 « مهليخب هرفظو جنرفالا دلب ىلع « كباتأ نيدلا دامع ريمألا ةمدخ ىلإ قشمد

 ٠ لجر ةئامعبس ريدقت مهنم نيلوتقملا ةدع نأ ركذ ثيحب « مهب هكتفو

 :ايندلا ثايغ ناطلسلا ركسع عاقباب : قارعلا ةيحان نم ربخلا درو اهيفو

 اهبهن و ةجافخ ينب ةلحبا . دمحم نب دوعسم ؛ نيملسملاو مالسإلا نكر « نيدلاو

 مهذخأو «ةلباسلا مهتفاخإو « مهدانع ديازتو.« مهداسف ةرثكل هب رفظ نم لتقو

 + امن اغ ًارفاظ دادغب. ىلا هدوعو « ةلفاقلاوب ةرداصلا راجتلا نم ةقفر لك

 دحاولا دبع نب باهولا دبع مساقلا وبأ مامالا بيقنلا يوت اهيفو

 نيفالثو تس ةنس رفص رشع عباس دحألا ةليل | يف هللا همحر يلبنحلا

 ركاسع نيا نع يزوجلا نبا طيس لقن «ءيسيلدبلا ديعسزب لئاضفنب ليعامسا وه )0(
 نآرقلا ولتيو « سانلا موي ء ةنس نيثالثو ًاقين قشمد عماجب امامإ ماقأ » هنأ
 ناضمر يف ةمامالا نع لزعف « ةنسلا ىلا هليم نم هداقتعا نم ءيش هيلع رهظف

 توءاجف « سوواط ني دمحم وبأ هناكم ثعبو «٠ ةئتامسمخو نيرشعو نامث ةنس
 نم عماجلا يف ىقبي ال نأ ىلع رمألا رقتساف ؛ تابصعتو تاضفارم كلذ يف
 ٠ «ةلبانحلاو ةيكلاملا ةمامإ تلطب و«ريغال ةيفنحلاو ةيعفاشلا مامإ ريغ ًامامإ يلصي
 ش ٠ ١الال/١ : نامزلا ةآرم
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 ىلع ناكو « هبحت هيف ىضقو هفعضأف « هل ضرع داح ضرمب [ 200ةكامسمخو

 ةوقوب « ظعولا نسحو ملعلا روفوو « ةيضرلا لالخلاو « ةيضرملا ةقيرطلا

 موي, هنفد موي, ناكو « نيهقفتملا نم هريغ لاعفأ يف حدقي امم هزنتلاو « نيدلا

 نيفسأتملاو « هلاعفأل نيني ملا و « هلوح نيكابلاو « هل نيعيشملا ةرثك نم ًاروهشم

 ٠ هيلع
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 نيب ةلئاهلا ةعقولاب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 نب رجنس 2؟ثراحلا يبأ نيدلاو ايندلا زعم مظعملا هاشنهاش مظعألا ناطلسلا

 ءارو ام دنع نيصلا ةيحان نم لصاولا كرت رفاك نيدو « قرشلا ناطلس هاش كلم

 ركسع يف رجنس ناطلسلا هدصقو « ًآددع ىصحب ال ركسع يف ناكو « رهنلا

 رجنس ناطلسلا ركسع ىلع كرت رفاك ركسع رهظف ناعمجلا ىقتلاو « هزهانمب
 هاوحام ىلع لمتشاو « هلجأ هامح نكمم ريسيلا الإ هرثكأ لثقو « همزهو هرسكف

 فصويف فصو هب طيحب ال ءيش وهو ؛داوسلاو عاركلاو مرحلاو لاومألا نم

 3 «20خلي ىلا ًامزهنم ناطلسلا داعو « ركذمف تعن هكردي الو « رصحبو

 ٠ يلبنحلا بجر نبال ةلبانحلا تاقبط ليذ باتك نم هكرادت مت لصألا يف غارق )1(

 نبا نع بجر نبا لقن دقو 2 194/١ 12١ :7)198 : ةرهاقلا ٠ل

 * يسنالقلا

 ةرابعلا ىلع حضاو فيحصتلاو « هللا نيدلا رصان مظعملا ناطلسلا » لصألا ف )٠(

 : قوجلس لآ ةلود خيرات ىلع آدامتعا كلذ ميوقت مت دقو « طقسلا ضعب عم

 ٠+ 88# : رورسلا ةيآو رودصلا ةحار * 6

 ىلع هترطيس طسب رجنس تالواحمب اطغلا ناخو ىجتس نيب عارمصلا اذه طبترا ()

 : هلوقب هذه .جنس ةميزه ىلع يزوجلا نبا طبس قلع دقو ٠ مزراوخ ةحاو

 يلوأل ةربيع كلذ يف نإ « راوبلاو كالهلا هب لحأو رأثلاب دشرتسملل هللا ذخأ »

 ٠ 78) : رودصلا ةحار ٠ 6501/4 : ريثألا نبال لماكلا رظنا - « راصبألا
 .٠ 6/1 : نامرلا ةآرم

 دن ماحس



 ريزو « يثوترفكلا نب ديعس يبأ نيدلا ءايض ةافوب ربخلا درو اهيفو

 نسح هنع ىكح ام ىلع ناكو « نابعش نم سماخ يف كيانأ نيدلا دامع ريمألا

 ٠ ةسايرلاو
 سولجو « دمآ بحاص « ةلودلا دعس ريمألا ةاقوب ريخلا درو اهيفو

 ءهدقف دعب نم رمألا هل يظتتاف ( و 15٠ ) هدعب نم هبصنم يف "١"دومحم هدلو

 هدلو باصتتاو « هللا همحر دنمشتادلا دلو ريمألا ةافوب ربخلا درو. اهيفو
 ءارمألا هل ماقتساو هدعب نم هبصنم ف

 «قشمدب عماجلا دجسملا مامإ « سوواط نب دمحم وبأ خيسشلا يفوت اهيفو

 ٠ ©9ةنسلا نم مرحملا نم رثع عباس ةعمجلا موب ف

 ةئامسمخو نيثالثو عبس ةنس

 ٠ ريفغلا مجلاو « ميظعلا قلخلا كانه كله ثيحب « ةيرصملا

 ثيح  ه 415 ةنس رابخأ م يقرافلا خيرات نم ميوقتلاو « دمحم )) لصألايف )١(
 يدلكيا ةلودلا دعس ريمألا تام ةنسلا هذه نم ىلوألا ىدامج فصتنم يفو » : لاق

 بترف 2 دمآ يلوتم ناسين نب نيدلا ديؤم ناكو « دمآ بحاص ميهاربا نبأ
 تنب نوتاخ ىنمي همأ تناكو 2 اهررقو ةرامإلا يف دومحم كولملا سمش هدلو
 همحر يدلاو ةبحص يف تنكو « هلاخ نيدلأ ماسح ناكو « يزاغليا نيدلا مجن

 نب رصن وبآ ةلودلا نع لصو » هنأ ( ه 0817 ) ةنس رايخأ يف ىنكذو © « هللا

 نيدلا ماسح ديعسلا تنب نوتاخ ةيفص ىلع دقعو 2 نيقرافايم ىلا ناسين
 ٠ «رانيد فلأ نيسمخ ىلع دمآ بحاص يدلكيانبدومحم كولملا سمش نيدلا لامجل

 لففاحلا هركذ . مىرقملا سوواط نب يلع نب هللا دبع نب دمحأ نب هللا ةبه وه )1١(
 بدؤي ةمامالا هملست لبق ناكو + قشمد عماج ماما ناك : لاقو ركاسع نبا
 . 141١/١--1817 ٠ : نامزلا ةآرم ٠ نايبصلا

 دل م91 أ



 ناك « بعص ضرمب « ليقع يبأ نب نمحرلا دبع نب ىلع بلاط وبأ كلملا ةجهب
 ركذلا ليمجو « ردقلا ةلالج نم وهو « هبر ةمحر ىلإ هلاقنتاو ؛ هبحن ءاضق هيف

 ٠ ةروكشملا ةنسحتسمل : ! ةيحسل او ؛ ةروهشملا ةيضرملا ةقيرطلا ىلع

 ؛ىلوأ دعب ةيناث ةعفد روغثلا ىلا مورلا كلمتم روهظب رابخألا تدرو اهيفو
 داعو « هسفت بيطو « هعم هرمآ حلصأو همدخو « ةيكاطنأ بحاص هيلإ زربو

 , 29 ةيكاطنأ ىلا هنع

 ابأ لجألا رزوتسا + كياتأ نيدلا دامع ريمألا نآب رابخألا تدرو اهيفو
 نأب ربخلا درو اهيفو « ةفيلخلا ريزو « ةقدص نب نيدلا لالج ىخأ دلو اضرلا

 ٠ ةناصحلاو ةعنملاب ةروهشملا « بشأ ةعلق حتتفا كباتأ# نيدلا دامع ريمألا

 ٠ مورلا كلمتم تومب ربخلا درو اهنم ناضمر رهش يفو

 ىلوتو « هللا ةهمحر مدقلا دجسمب نفدو « اهنم لوألا عيب ر رهش نم فصنلا

 هل بتكو « ىشرقلا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ ىضاقلا هدلو ءاضقلا هدعب

 ٠ دادنبب ةاضقلا يضاق نم ءاضقلا روشنم

 ٠ الالال/؟ : بلحلا ةدبز ظنا )0(

 شيج هعمو « سوسرط ىلا لصو روطاربمالا نآ لوهجملا يناييرسلا خرّؤملا يكذ (؟)

 ديصلا ىلا جرخ كلذ ءانثآو « ةيروس يف ىربك ةازغل تابيترتلا دعي دذخأو « ريبك

 داق دقو ء مايأ دعب هتافو ىلا اعد ًآديدش ًامروت هل ببس حارجب هعارذ بيصأف

 ٠ ةينيطنطسقلا ىلا شيجلا ةدوع ىلا !ذه
 كياتأ لسرأ  ه 6!ال/ل  ةنسلا هذه يف : 1 65/4 : ريثألا نبال لماكلا يف ءاج 09

 ,اهعنمأو « ةيراكهلا داركألا نوصح مظعأ تناكو « بشأ ةعلق ىلا اشيج يكنز

 اهبارخاي ىمأف ء اهوكلمق اهب نم ىلع اوقيضو اهورصحف « مهلهأو مهلاومأ اهيو

 ٠ اهتع ًاضوع ةيدامعلاب ةقورعملا ةعلقلا ءانبو

 ا و



 ةفامسمخو نيثالثو نامث ةنس

 كلم كالهب اهيلا درو ربخلا نأب ٠ قارعلاةيحان نم رابخألا تدرو اهيف

 كلت يف : رجنس ناطلسلا ركسعب رفظ ناك يذلا « نيصلا ةيحان نم كرت رفاك

 ظ ٠ اهركذ مدقملا ةعقولا

 ٠ ©27نازيح ةعلق نيدلا دامع ريمألا حاتتفاب ربخلا درو اهيفو

 لتقب« قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو ( ظ ١6١ ) اهنم ناضمر رهش فو

 هلتقل اوبدن رمت دبي هاش كلم نب دمحم نب دومحم ناطلسلا نب دواد ناطلسلا

 ٠ ©"”'مهرقتسم ملع الو « ةهج الو لصأ مهل فرعي ملو « هولتقو هولاتغاف

 نكأ نيدلا دسأ بجاحلا ريمألا ىلع ضبق اهنم ىلوألا ىدامح ثلاث فو

 ٠ هباحصأ هنع قرفتو « لقتعاو « هانيع تلمسو « هلام ذخأو 1

 يف نيقرافايم خيرات يف ءاجو ٠ نادلبلا مجعم يف توقاي هركذ + ركب رايد نم دلب )0(

 ةيالو ىلا لخدو « كب رايد ىلا يكنز كباتآ دعص » : /ه 071// ةنس رابخأ
 لصوملاب تنكو ٠٠٠ نازيح دصقف نالسرأ. لزق صحألا. عيسلا نب بوقعي. يبمألا
 ٠ « ةنسلا هذه. يف

 :ةديدجلا ةيليعامسالا ةوعدلا * ماشلا ةيشيشح نم ةعبر] لبق نم نيربت يف لتق (5)
 ٠ م

 همآ عم ثلاثلا نيودلب هدلو ىلا هتافو دعب مكحلا لآ , وجنأ فوأ كلوف وه ()
 31 ١5١ 1 ١لك 3 يىروصلا ميلو خيرات رلظنا 5 دنسيليم

 قشمد خيرات 4م كك وو



 همأو « ريغصلا هدلو ميقأو « هسفن فالنا اهيف ناك هل تضرع ةلعب « سدقملا

 ٠ هيلع لاحلا تماقتساو « كلذب جن رفألا يضرو « كلملا يف هماقم

 بابسأل قشمد ناويد [ ف ] هترازو نع ماركلا وبأ لزع اهنم ناضمر فو

 ٠ هيلإ تيزع ةحيبق ءايشأو « هيلع تركنأ

 , ةقدص نب اضرلا ابأ هرئازو كيانأ نيدلا دامع لزعب ريخلا درو اهيفو

 ٠ ©90هناكم رزوتساو « هيلع تثعب ضارغأو « هيلإ تعدو كاذ تنجوأ بابسأل

 ةئامسمخو نيثالثو عست ةنس

 ديم سيئرلا ريمألا هجوت اهنم مرحملا نم رشع يداحلا سيمخلا موب. يف
 ىبأ نع هتغلب لاوحأ نم ًاشحوتسم « دخرص ةيحان ىلا قشمد سيئر نيدلا

 78 ةماسآ ةلودلا ديؤم ريمألا نعو ؛ قشمد ناويد ةرازو يف بانتسملا ماركلا

 راسف ؛ امهدصق نم.اهعشيتساو « امهيعس نم اهركتأ « ذقنم نب ىلع نب دشرم

 لصوو « هردص قيضيو ؛ هرمأ فلاخي ام ىلع امهمادقأ نم ًاضعتمم دلبلا نع

 هنيب تالسارملا تددرتو « هايقل ناسحاو « هاوثمل مارك الاب اهيلاو: هاقلتو اهيلإ

 «بابلا اذه يف قشمدب رييدتلاو رمألا بحاص كيان نيدلا نيعم ريمألا نيبو

 هذه لزت ملو « باتعلاو امهنم دحاو لك نم راذتعالاب امهنيب لاقملا رركتو
 يبأ جارخاو « هراد ىلا هدوع ريرقت نع ترفسأ نأ ىلإ امهئيب ةددرتم لاحلا .

 ؛ امهبابسأو امهلامو امهيلهأب رصم ةيحان ىلإ ذقنم نب ةماسأو ريزولا ماركلا
 جورخو « امهرمأ يف اهبحاص ناذئتسا دعب « رصم ةيحان ىلا قشمد نم اراسف

 ىلع « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم عباسلا سيمخلا موي يف امهلوصوب هنذأ
 « ةديعسلا ةلودلا كلت ناسحإ نم ايقل امهنأ ليقو « ةعناصملاو ةارادملا ليبس

 دمحم نب يشبح مثانغلا ابأ رزوتساو :  ف ميدعلا نبال بلحلا ةديز يف )١(

 يلحلا « ٠

 تك ا



 ٠ اهلدع غباسو « اهلظ

 رورسلا راهظإو « هيقلتل دلبلا لهأ جرخو. ؛ دخرص نم قشمد ىلإ نيدلا ديم

 نيعاسلا هيداعأ يضمو « هينامأ غولبب هسفن تباطو « هدوعب راشتسالاو « هب

 * ةسفق
.. 

 نم ةرفاو ةقرف ىلا ركسع جورخب ربخلا درو رخآلا عيبر رهش فو

 تاراغالا نشو « امهيف ثيعلل « كبلعب ةيحان ىلإ تلصو « جنرفألا

 اولوتساو « مهرثك" اولتقف « مهيلع مهرهظأو « مهب نيملسملا هللا رفظأف افتلاخ

 كبلعب ىلا اوداعو « مهمثانغب نيملسملا يديأ تاألتماو « مهعم ناك ام ىلع

 نين وزحم نيل ولفم مهناكم ىلا جنرفألا نم نوقابلا داعو ؛ نيمناغ نير ورسم نيملاس

 ٠ نيرساخ

 بلح ركسع نأب لامستلا ةيحان نم ريخلا درو « اهنم ىلوألا ىدامج فو
 دالب ديرت ةيكاطنأ نم تجرخ « مهريغو « دانجألاو راجتلا نم ةريبك ةقرعب رفظ
 ىلع اولمتشاو « اهب اوعقوأف « ثاثأو عاتمو باودو ريثك لام اهعمو « جنرفألا

 « اهنع بذلاو اهتيامحل جنرفألا ةلايخ نم اهعم ناك نم اولتقو « اهيف ناك ام

سألاو يبسلاو لام اب بلح ىلإ داعو
 1 ؟00باودلاو ىر

 نيمألا خألا يفوت « ةنسلا نم بجر نم رشع ثلاثلا تبسلا موب فو

 نع هزئتلاو هراد موزلو « ةنايدلاو نوصتتلاو ةئامألا نسح نم ةيضرملا ةقيرطلا

 )١( ال4 ب االالال/ ]7 : بلحلا ةدبز ىظنا ٠

 كك ويل



 رشاعمالو « سانلل رثاكم ريغ « نيملسملا رايخ نيب هركيو « نيدلا 217 غتوي ام لك
 ٠ مهب طلختم الو « مهل

 نيدلا دامع ريمألا نآب لامسثلا ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه فو
 ةناصحلاو ةوقلا نم هيلع يه ام عم : فيسلاب اهرلا ةنيدم حئتفا كباتأ

 « اهيلزانمو.ةمجلا ركاسعلا نم اهيبلاط ىلع ةيامحلاو ؛ اهيدصاق ىلع عانتمالاو '

 اهكلمت فو ءابلاط اهل لزي مل «كبانأ نيدلا دامع ريمألا نأ كلذ يف ببسلا ثنإو

 « هرسو هدلخ يف الئاج اهركذ حربي ال « ًايقرتم' اهيف ةصرفلا زاهنتالو « أبغار

 جرخ دق « اهبحاص نيلسوج نأ فرع نأ ىلإ « هبلقو هرطاخ يف الثام اهرمأو
 بابسألا نم بيسو « هاضتقا رمأل هلاطبأو هتامح نايعأو هلاجر لج يف اهنم
 (ظ اها ) ققحت نيحف « لزانلا ردقلاو ىضقملا رمألل « هاعد اهنع دعبلا ىلا

 « اهتقياضمل اهيلع رثدلا ركسعلا يف لوزنلا ىلا عراسو « اهدصقب رداب كاذ
 « اهيلع ةنوعملل مهل ءاعدتسالاب نامكرتلا فمئئاوط بتاكو « اهيف نمل رصحلاو
 ريفغلا مجلاو « ريثكلا قلخلا مهنم هيلإ لصوف « داهجلا ةضيرف ءادآو داعسإإلاو

 رتيملا نم اهيلإ لصي ام نيبو اهنيب اولاحو ؛تاهجلا عيمج نم اهب اوطاحأ ثيحب
 ماهس بئاوص نم هسفن ىلع آفوخ اهنم برقي داكي ال رئاطلاو « تاوقألاو
 اهيلع يمرت ؛ قيجانملا اهراوسآ ىلع بصنو « اهيلع نيقتيضملا ةظقيو « اهيلزانم
 نوفراعلا نويبلحلاو نويناسارخلا عرشوءايظاومو أرصم اهلهأل ةبراحملاو ءآمثاد
 اونقيتو ءاهرمأ اوفرع عضاوم ةدع يف اوبقنف « اهيف نوضاملا « بوقنلا عضاومب

 يف يدامتلاو « بقنلا يف لاغيإلا يف لاحلا هذه ىلع اولازي ملو « اهرضو اهعفت
 باشخألاب هوقلعف « روسلا جاربأ ساسأ تحت ىلا اولصو نأ ىلإ ضرألا نطب
 « اهيق رانلا قالطإ ريغ قبب ملو « كلذ نم اوغرفو« ةبختنملا تالآلاو « ةمكحملا

 7 بقنلا 2 لخد نأل دعب مهل نذأف ؛ كلذ ف كي ان نيدلا دامع اونذأتساف

 بوقنلا قيلعت ف رانلا تقلطأ املف « هلاهو هنوك مظعتساو « هلاح دهاشو

 )١( كلهأ : غتو ٠ يبثألا نبال ةياهنلا ٠

2 



 دلبلا نوملسملا محهو « لاحلا ف روسلا مقوف « اهتدابأو اهباشخأ نم تنكمت

 نمرألاو جنرفألا نم لتقو « مدهلا ىلع ريثكلا قلخلا نيتهجلا نم لتق نأ دعب
 سداس تبسلا موي يف فيسلاب دلبلا كلمو « هنع مهتميزه بجوأ ام حرجو
 لتقلاو بهنلا يف عرشو « 220راهنلا ةوحض « اهنم ةرخآلا ىدامج نم نيرشعو

 مئانغلا وباودلاو ثاثألاو. لاملا نم يدبألا تالتماو « بلسلاو يبسلاو رسألاو

 نيدلا دامع عرشو « بولقلا هترثكب تجهتباو « سوفنلا هب ترس ام « يبسلاو

 «ثعشت ام ميمرتو « مدهنا ام ةرامع ف بهنلاو فيسلا عفرب رمأ نأ دعب كباتأ

 بيطو « اهحلاصم يف داهتجالاو « اهظفحو 22اهرمأ رييدتل هآر نم بترو

 مهيصاقأ يف ةلدعملا طسبو « مهيف ةريسلا لامجإب مهدعوو « اهلهأ سوفنب

 لعجو اهكلمف « اهنم جنرفألا بره دقو « جورس دصقو اهنع لحرو « مهينادآو

 هيلإ ملس الإ هيلع لزنيف « اهلقاعم نم لقعم الو « اهلامعأ نم لمعب رمي ال
 ٠(و ١67 ) لاحلا يف

 ىلع عانتمالا يفا ةياغ وهو « لامعألا كلت نم ةريبلا نصح ىلا هجوتو

 عطقو « هتقياضمو هتبراحم يف عرشو هيلع لزنف « هدصاق ىلع ةبوعصلاو « هبلاط

 هل ًارصاحم لزب ملو « ةرصنلاو ةنوعملاو ةريملاو توقلاب هيلإ لصي نم رئاس هنع
 دامع ىلع دروو « هيف ةريملا تمدعو ؛ هرمأ فعض نأ ىلا آقّكيضمو ًايراحمو

 «بوقعب نب رقج ريمألا. لصوملا يف هبئان ربخ نم هتكلم ىلع فرشأ دقو نيدلا

 انأو ,ء اهرلا طوقس نع ةديج داوم ميدعلا نبال بلطلا ةيغي يف يكنز ةمجرت يف )0(

 امنإ « ةيناثلاو ىلوألا نيتيبيلصلا نيتلمحلا نع باتك يف ةمجرتلا هذه رشن ددصب

 لوهجملا ينايرسلا خرؤملا هركذ ام ىقبي ةيبرعلا رداصملا يف داوملا ةيمهأ ىلع
 انأو لصح امل نايع دهاشو اهرلا لهأ نم ناك هنأل , ةيمهآ مظعأو اليصفت شكآ

 ٠ ًافنآ هيلإ راشملا باتكلا يف داوملا هذه رشن ددصب

 اذه ٠ اهرلا ىلع امكاح روزرهشو ليبرا بحاص كجوك يلع نيدلا نيز نيع (؟)

 - لوهجملا ينايرسلا خرؤملا هركذ ام
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 ٠ هعضوم ف كلذ حرش 7 امم (17لصوملاب

 ىهمتنإ كياتأ نيدلا دامع ريمألا نآب ربخلا درو اهنم ىلوألا ىدامج فو
 نم اهيلإ ضهنأف « هيلع اوصعو « هرمأ اوفلاخ دق ةناع 22هثيدح لهأ نأ هيلإ
 فيسسلاب اهكلمو « اهقياضو اهبراحو اهيلع لزناو اهدصقف « ًارفاو ًاقيرف هركسع

 ٠ اهب نم كالهإ يف غلابو « اهبهنو اهلهآ رثكأ لتقو

 جن رفألا ركسع نأب لامشلا ةيحان نم ربخلا درو اهنم ناضمر رهش فو

 ٠.١ ؟©اهلقاعمو اهلامعأ عيمج نم اهرلا لهآ داجنإل ةيكاطنأ ةيحانب عمتجملا
 نامكرتلا فئاوط نم ؛ ددعلا رفاو اشيج هيلإ ضهنأ دق كباتأ نيدلا دامع ناكو

 اوكتفو «هيحاونو هفارطأ يف هودجو نمب اوعقوأو ةتغب هيلع اومجهف « دانجألاو

 اولمتشاو « ارسأو التق جنرفألا نم ريثك ىلع اولوتسا دقو لاحلا ف لحرف « هب

 يف اوقرفتاو « لجارلا رثكأ يف فيسلا مكحتو « مهعارك نم ةرفاو ةلمج ىلع
 ٠ نيرساخ نيلوذخم نيلولفم مهلقاعمو مهلامعأ

 - لصوملا ةبالو يف نيدلا دامع ريمألا

 ةيبالقنالا لصوملا ثداوح نع ةميظع ليصافت رهابلا هباتك يف رثألا نبا دروأ )١(
 ٠ ال7 40١ : نص يكنز دض

 ٠ ىتنعملا ميقتسي اميك فيرعتلا ةادأ تفذحو « ةناع ةثيدحلا » لصألا يف (؟)

 ثدحت دقو « ةرفوتملا ةيبرعلا رداصملا نم هربج نم نكمتآ مل طقس صنلاب ملأ ()

 نيمسلا تريور همساو ء اهرلا بحاص نيلسوج ةداق دحأ نأ ينايرسلا خرؤملا

 لانف اهتدعاسمل ةريبلا وحن هجوتلاب جنرفلا ةداق نم ددع هيلإ مضنا امدعب ماق

 ٠ قانخالا ميظع
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 كلذ يف لاحلا حرش

 كلم«١)نب دمحم نب دومحم ناطلسلا نب ( يجافخلا ) هاشناخرف كلملا ناك
 « لصوملاب ىلاولا « نيدلا ريصن ريمألا ىلع لمعلا ىلع هسمن ثدح دق هاش

 ناملغ نم ةعامج لامتشاو « رمألاب درفتلابو « لصوملا ةكلمو ؛ هب كتفلاو

 هباحصأ عم ناملغلا هوجو. نم ؛ ًامالغ نيعبرأ ريدقت « كباتأ نيدلا دامع ريمألا

 هسارتحا روهشمو « هظقيت ةدش عم « هنم ةلفغلاو هيف ةصرفلا بقرو « هصاوخو

 نوتاخلا ىلع ميلستلل مايألا ضعب ٍف ( ظ +١6 ) هبوكر قفت نا نأ ىلإ « هظفحتو

 يف ؛لصح املق ؛ هودصرو « هباحصأ هوجوو هتامح نم الخ دقو « اهراد يف

 باحصأ نم دليلا ف نمو « هباحصأ هكردأو « هولتقف هيلع اوبثو « رادلا زيلهد

 « حرجف عفامف « ناطلسلا نبا كلملا اوكسمو « بره نم برهف « نيدلا دامع

 مهل لاقتعالاب مهنم قثوتو « همد يف نيكراشملا ناملغلا رثكأ هعم لقتعاو ذخأو

 نيثالثو عست ةنس ةدعقلا يذ نم نماثلا ] موب ف كلذو « مهيلع طايتحالاو

 ةعلقل لزانم وهو لاحلا هذه ةروصب نيدلا دامع ىلإ بتكو ©[ ةمئامسمخو
 لحرو « عيظفلا ءزرلاو « عينشلا ربخلا اذه عامس هقلقأو « هركسع يف ةريبلا

 اذهب عجفتم وهو « اهيلع ءاليتسالاو اهحانتفا فراش دقو « ةريبلا نع لاحلا يف

 هماقم موقي نم هدعب دجب ال هنأ نقيتم هب بيصأ ام ىلع فسأتم « باصملا

 عقوف « هيصنم يف هبصليو هعضوم يف هميقب نم داتراو ؛ هدسم دس الو

 «هتلاسو « رومألا يف هئاضمو هتماهشب هملعل كجوك ىلع ريمألا ىلع هرايتخا

 هلاعفأ عبتيو « ظفحتلاو طايتحالا يف هراثآ يفتقب نأ هيلإ دهعو « هناكم هالوو

 (« هءاضمو هتبافك يهاضب الو « هءانغ ينغب ال ناك نإو « ظقيتلاو زرحتلا يف

 « نب دومحم ناطلسلا يخأ ٠٠٠ ناطلسلا نب هاشناخرف كلملا ناك » : لصألا يف )1(

 قوجلس لآ ةلود نم ميوقتلا مت و« خسانلا ىلا هدرم بارطضا صنلاب ملأ دقو

 دالوأ١ نم ناكلم يكنز عم ناك » : يف ءاج ثيح ء 141 : يناهفصألا دامعلل

 يف وهو نالسرأ بلأ ىمسي امهدحأ 2 هاشكلم نب دمحم نب دومحم ناطلسلا

 يجافخلا كلملاب قرعيو + هاشناخرف ىمسي رخآلاو ٠ راجتس لقاعم نم لقعم

 ٠ لصوملاب وهو
 ٠ /و /١74 يقرافلا خيرات نم نيترصاحلا نيب ام تفضأ دقو + لصألا يف غارف (؟)
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 ءاهلهأ سوفت اهعم تنكس ةسايس اهرومأ سأسو « اهب لصحو « اهوحن هجوتف

 نمأو « كلاسملا ةءامح يف هدهج لذبو « اهيف نيميقلا بولق اهعم تنامطاو

 ماقتساف « تامالظلا بابرأ ةرصنو « تاجاحلا يوذ جئاوح ءاضقو « لياوسلا
 دقو « لامآلا هلامعأ ف هتظقيب تققحتو « لاوحألا هرييدتت تنسحو « رمألا هل

 روجلا بنحتو فاصنالاو لدعلا يف رابخأ دوصقملا اذه نيدلا ريصنل ناك

 نيرداصلاو نيدراولا نيب ةلقانتمو « نيرفاسملاو راجتلا نيب ةلوادتم فاستعالاو

 هنكل ؛ لالحو مارح نم ةهج ريغ نم لاومألا عمج هبأد ناك دقو « رافسلا نم

 دومحم نف اذهو « لايتحاو لصوت قفرأو : لاعف نسحأو لاقم فطلأب اهلوانتي

 يضرم يف ةباغلا يه هذهو « روهمجلا ةسايس يف ديدس دصقو رومألا ةالو نم
 ٠ ةسائرلا نيناوق يف ةباهنلاو « ةسايسلا

 هترامع ىلوت يذلا « دجسملا ةرامع نم غرف ةئسلا هذه رخاوأ فو
 هاركألا مدقم ( و ١6 ) نيمام نب نازي نيدلا دهاجم ريمألا هتعقب راشخاو

 الوأ هناكم ناكو « ىليقلا رسجلا بقعي « قشمد نم سيدارفلا باب رهاظ

 نأ دعب هتئيه حارتقاو « هتعقب ناسحتسا ىلع سانلا عمجأو « رظنملا حبقتسم

 ءايندلا يف ركذلا نيسح يف ةبغر « ههاج عم « هلام نم « رفاولا غلبملا هيلع ققتأ

 ٠ نينسحملا رجآأ عيضب ال هللا نإ « ىرخألا يف رجألاو باوثلا روفوو

 ةقامسمخو نيعبرأ ةنس

 نيدلا ذامع ريمألا ةيحان نم ءابنألا ترصانت « اهنم ىلوألا ىدامج ف

 دصقل « داشتحالاو عمجلاو دادعتسالاو بهأتلا ىلا مامتهالا فرصب ؛ كباتأ

 لوزنلاو«ةيقشمدلا لامعألا دصق امبر هنأب ءابنألا هنع تعاشو.« داهحلاو وزغلا

 لمع نم راثكتسالاب هيلع وه امو « ةلصتم كلذب هرابخأ لزت ملو « اهيلع
 لئاوأ ىلا بعص عنتمم لكا ليلذتل هيلإ جاتحب آمو « برحلا هلآ و قيجانملا

 هبآر ةنعأو « تقرحنا دق كلذ نع هتميزع نأت هلع رابخألا تدروو « نابعش
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 نإ ليقو « كبلعب نم صمح ةيحان ىلا قيجانملا تديعأو « تينث دق هريغ ىلا
 عاقبالا اودارأو « اهيلع اولمع نمرألا نم ةعامج نأب اهرلا ةهج نم هافاو ربخلا

 «رشتتاو ادب مهرمأ يفخمو « رهظ مهرس موتكم نأو « اهيظفحتسم نم اهيف نمب

 يف ىعسي نم هب لباقي امب كلذ ىلع اوليوقو « اوعبنتو اوذخآ ةانجلا نأو
 ٠ دالبلا ف ديرشتلاو « بلصلاو « لتقلا : نم « داسفلاب ضرألا

 لوصوب « دادغب ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا نم نابعش لئاوأ ٍفو
 هدادعغب ىلإ هاش كلم نب (١)دمحم نب دوعسم نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا

 دهتجاو « عمج دق هنأل « "'دمحم نب لرغط ناطلسلا هيخأ نم لجو هنأ ليقو

 ٠ هركسعب عاقيإلاو هئاقل ىلع مزاع وهو ؛ دشح اميف

 «نينمؤملا ريمأ هللا نيدل ظفاحلا مامإلا باب بحاص « يظفاحلا شاترامتخ رفظملا يبأ مظعملا ريمألا ةافوب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه قو
 ةقيرطلا نسح ناك هنإ ليقو « هبحن اهيف ىضقو هل تضرع ةلعب رصم بحاص
 ٠ دصقلا روكشم « لعفلا ليمج

 دمحم نب دسأ نب ةزمح ىلعي وبأ ءاسؤرلا دحم لجألا سيئرلا لاق

 هتبترو خيراتلا اذه ( ظا #16 ) نم هتحرش ام حرش يف تيهنتا دق : يميمتلا

 هتلقنو تاقثلا هاوفأ نم « هتقلع اميف للزلاو لطخلاو أطخلا نم تظفحتو
 «ةكرابملا ةنسلا هذه ىلإ هتححص نأ ىلا ثحبلاو ءاصقتسالاب هيف لاحلا تدكأو
 نيثالثو سمخ ةنس ذنم تينم دق تنكو « ةئامسمخو نيعبرأ ةنس ىهو

 هتابثإ بجي امع ءاصقتسالا نع رطاخلا لغش امب ةباغلا هذه ىلإو ةئامسمخو

 حيحصلا نع ثحبلاو « لامعألا ف ةددجتملا ثداوحلا نم « باتكلا اذه يف

 . قاروألا يف اضايب نينسلا نم نيتنس لك نيب تكرتف « لاوحألا عيمج يف ؛ اهنم

 * اذه لثم قبسو تفذح ةدايز دومحم وء«دمحم نب دومحم نب دوعسم» : لصألا يف 00(

 * اذه لثم قسو « دمحمب دومحم تلدبأو « دومحم نب. لرغط » : لصألا يف )2
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 ءراثآلاو ثداوحلا نم هتقيقح ملعتو « رابخألا نم هتحص فرعي ام هيف تبثيل

 ناوألا اذه يفو « مدقت : اميف نامزلا نيطالس لاوحأ نم هتركذ اميف تلمهأو

 ءامهرسأب اهريركتل ًابنحت « ةررحملا مهباقلأو ةررقملا مهتوعن ركذ ءافيتسإ
 خصرات يف يف ةملاس ةنس الو « ةميدق ةداع كلذب رجم ملو « اهركذب ةلاطإلاو

 باقلألا حارطإب ميدقلا يف ابراج مس رلا ناك امنإو « فلو تاتكالو « فنصب
 ةيهيوبلا ةلودلا ترهظ املف « بادآلاو مولعلا يوذ يدب, نيب « , اهلا راكنإلاو

 هيلاتو هوخآ مث هيوب نب ةلودلا داسسب اهيف غبن دوعسم لوأ بقلو « ةيمليدلا
 نيسحلا يبأ ةلودلا زعمب امعوخأ مث«يلع يبأ ةلودلا نكرب ةداعسلاو ةدالولايف
 ناسارخي قارعلا يف رمألا ذافتو : ةمئلملاو ةبترملا ولع نم غلب دق مهنم لكو

 الع الو « روشنم قافآلا يف هركذإو روهشم وه ام برغملا لئاوأ ىلإ ماشلاو
 ءمهدعب هبوب نب يلع يبأ ةلودلا نكر نب هرسخاكنف ةلودلا دضتع كلملا ردق

 «لقاعملاو دالبلا نم هالاو امو هرسأب قارعلا كلمو « هنأش العو « هناطلس رهظو

 : هللا همحر نينموملا ريمأ هلل عيطملا مايأ يف هتوعن ف ديز « ربانملا ىلع هل بطخو

  رخفو « ناهفصأ بحاص « ةلودلا ديم : هتوخأ نم دحأآ دزي ملو « ةلملا جات
 . دحاولا بقللا ىلع امهيلإ فاضناو « امهالاو امو يرلا بحاص « ةلودلا

 ايندلا نكر ناطلسلا رمأ رهظ نأ ىلإ ارمتسم كلذ ىلع رمآلا لزب ملو
 « كرتلا ةكوش تبوقو « قجلثس نب لاكيم نب دمحم كبلرغط نيدلاو
 كيلرغط ناطلسلا بقلو « تضرقناو تلحمضاو ةيهيوبلا ةلودلا تضفخناو

 يف يريساسفلا نالسرأ ثراحلا يبأ ةفآش حاتجاو 6 قارعلا يف هرمأ رهظا الل

 : ب هللا همحر نينمؤملا ريمأ هللا رمأب مئاقلا ةفيلخلا مامإلا (و )٠6:4 مايأ

 «نيملسملا ثايغ « نيدلا | وايندلا | نكر 0 مظعألا هاشنهاش « مظعملا ناطلسلا »

 ٠ « كيلرغط هللا ةفيلخ نيمي « هللا دابع ثيغمو « هللا دالب ناطلسو « هللا نيد ءاهب

 «نيدلا : فارطألا ةالو باقلأ ىلا فيضأ نأ ىلإ كلذ فا رمألا داز مث

 نفلا اذه ِق كرتشا ثيحب « كلذ ريغو « ةمألاو. « ةلملاو « مانألاو 3 مالسالاو
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 ناطلس : مهنم نأل « هنيطالس باقلأو ناوألا اذه يف اميس ال « ماعلاو صاخلا

 نيطالس ديس « ممألا باقر كلام مظعألا هاشنهاش مظعملا ناطلسلا « ناسارخ

 ضرأ ناطلس هللا دالب ظفاحلا « هللا دابع كلام « هللا نيد رصان «مجعلاو برعلا
 دضع « نيملسملاو مالسإلا فهك « نيدلاو, ايندلا زعم « هللا ةفيلخ نيعم « هللا

 رجنس ثراحلا وبأ ةرهابلا ممألا ثايغو « ةرهاظلا ةلملا جات « ةرهاقلا: ةلودلا

 هاشنهاش مظعملا ناطلسلا : قارعلا ناطاسو؛نينمؤملا ريمأ ناهربءهاش كلم نبا

 ناطلس « هللا نيد لالج مجعلاو برعلا ىلوم « ممألا باقر كلام « مظعألا

 مالسالا نكر « نيدلاو ايندلا ثايغ « هللا ةفيلخ ريهظ « هللا دابع رصان « هللا ضرأ

 دوعسم حتتفلا وبأ « ةرهابلا ممألا ثيغمو « ةرهاقلا ةلودلا دضع « نيملنسملاو

 ٠ نينم ملا ريمآ ميسق هاش كلم نب ؟١'دمحم نبا

 ( ديوملا لداعلا « ريبكلا رالسهمسألا ريمألا : هريغو ماشلا ناطلسو

 ميسق « مانألا ريهظ « مالسإلا نكر « نيدلا دامع دحوألا « روصنملا « رفظملا

 رمهاق « نيطالسلا ةدمع « كولملا فرش « ةمألا لالج « ةلملا نيعم « ةلودلا

 كلم « نيملسملا شويج ميعز « نيكرشملاو نيدحلملا عماق « نيدرمتملاو ةرفكلا

 ناريإ يزاغا بلأ « ناهج ناولهب ماشلاو نيقارعلا ريمأ يلاعملا سمش « ءارمألا

 ٠نينموملا ريمأ ريصن' « رقتس قآ نب يكنز ديعس وبأ كياتأ كبل رغط غلتق جئانبا

 « رفظملا « ديؤملا لداعلا « رييكلا رالسهفسألا ريمألا : قشمد بحاصو

 «ةلملا فيس ةلودلا جات « مامألا رصان « مالسإلا دضع « نيدلا ريهظ « روصنملا

 شويج ميعز « نيدهاحملا فهك « ءارمألا دامع « كولملا فرش « ةمألا يبحم

 ٠ نينموملا ريمآ فيس « كنان يروب نب دمحم نب قبآ ديعس وبأ « نيمملسلا

 )١( اذه لثم قبسو « تفذح ةدايز دومحمو « دمحم نب دومحم نب دوعسم » لصألا يف *

 كت



 ةئامسمخو نيعب رأو ىدحإ ةنس

 ةنس رخاوأ ف « يكنز كبياتأ نيدلا دامع ركذ نم مدقت دق ( ظ 154 )

 همجهو « اهلهآ نم ةرغ ىلع 2١7 رسود ةعلق ىلع هلوزن يف « ةئامسمخو نيعبرأ

 « هرمأ حرشو « هركذ ةداعإ ىلإ ةجاحل ال ام هلهأ ذخأو « هبهنو اهضير ىللع

 ىدحا ةنس نم رخآلا عيب ر رهش يف اهللهأل ًابراحمو « اهل ًاقياضم لزي ملو

 هاوهي ناك نمو « همدخ' دحآ نأب رابخألا تدرو ىتح « ةئامسمخو نيعبرأو

 ٠ ةءاسإل هيلع دقح هسفت يف ناكو « ىجنرفا هلصاو شقتريب فرعي « هب سنأبو

 ضعب هقفاورو « هركس يف ةلفغ هنم دجو. املف « هسفن يف اهرسآف هيلإ هنم تمدقت

 رهش نم سداسلا دحألا ةليل يف همون دنع هولاتغاف « هرمآ ىلع هتقف ر نم مدخلا

 سرحلاو «ددعلاو لاجرلاب طايتحالا نم ةباغلا ىلع وهو ءةنسلا نم رخآلا عيبر
 هلتاقم نم تنكمت تابرض ةدعب هشارف ىلع هحيذف « ةقدارس لوح ددعلا رفاولا

 دئنيح ةفورعملا رسود ةعلق ىلإ لتاقلا: مداخلا برها ىتح « دحأ مهي. رعش ملو

 « كلام نب ملاس نب كلام نب ىلع نيدلا زع ريمألا اهبحاص اهيفو « ربعجب

 «رمألا ةقيقح فرعو « همركأو ةعلقلا ىلإ هاوآو « هقدصي ملق « هكالهب هرشبف

 ءافشالاو « ةديدشلا ةدشلا دعب جرفلا نم هللا هاتآ امب رشبتساو « كلذب رسف
 امب هيلإ هتاقثو هصاوخ لاسرإو.« ةرباصملاو ةرصاحملا لواطتب « ةكلهلا ىلع

 « اهيلإ راشآ ةرفاو. رئاخذو « ةرخاف تالآ نم. هيلع هحرتقاو « هنم هاعدتسا

  هيدل كلذ لوصح دنعف « هنع جارفإلاب هدنع تلصح اذإ هدعوو « اهيلع نيعو

 « لزانلا ءاضقلا نم هاتآف « مهيلإ ةءاسإلا ىلع مزعو « مهب ردغ « هباحصأ عم

 يوذل ةربعوب « راصيألا' يلوأل ةربع هب راص ام « هنع منام الو هل عفادب ال يذلا

 « ةمحلا هلاومأ تبهنو « أيس يدي هشويج تقرفتو « راكفألاو لوقعلا

 دمهشم ىلإ يكح امك لقن' نأ ىلا نيفكت' ريغب كانه ربقو « ةرثدلا هنئازخو

 يف ةرماؤم سبخ فشكو قشمد وحن يكتز هجوت مدع وه فلؤملا هركذ امو ء انك )غ1

 * ةيروس يف تارفلا دس ةريحي طسو
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 ٠ ةقرلا 20[ ف ] ىلع

 « هيلإ مضناو « هبحص نميف هعم ناك ميقملا ناطاسلا دلو كلملا هجوتو

 ةمجحر 6 كياتأ نيدلا دامع نب يزاغ نيدلا فيسن ةهعم وا 6 لصوملا (20ةسصحات ىلإ

 لاحلا تررقت' نيح ىلإ آمايأ كجوكا ىلع لصوملاب يلاولا مهيلع عنتماو « هللا
 بصتتاو و ٠هه) رمألا هل ماقتساو هدلو لخدو « بابلا متف م 6 مهنيب

 ١+ ةيصنم

 ةيحان ىلإ لاحلا كلت يف نيدلا حالصو» راوس ةلودلا فيس ريمألا داعو

 4 اهب لصحو « كيانآ نيدلا دامع نب دومحم نيدلا رون ريمألا مهعمو 6 بلح

 ٠ تنكسوب رمألا هن ماقتساو « اهيف لاملا قافتاو ركاسعلا عمج يف عرشو

 ليبس ىلع 6 هتالو ةامحب لصحو (20هنيدلا حالص ريمألا هنع لصفو ءامهدلا

 *ةيلاتلا ةثلاثلا ةيشاحلا رظنا ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 ٠ 44-8650 : .هايلا ء يكتز لتقم دعب ةطلسلا

 نأ بلطلا ةيغب هباتك يف يكنز ةمجرت يف ميدعلا نبا لقن دقو « ينايسيغايلا (1)

 ناطلسلات لتق دقف ينوليش:ةعلقلا لهأ ىدانف ةعلقلا تحت ىلا ءاج» يكنز لتاق

 ءركاسعلا تقرتفاو ءهلتقب مهلك نيملسملا تلتق دق هللا ةنعل ىلا بهذإ:هل اولاقف

 اويلطو « يكنز نيدلا دامع نب لداعلا كلملا دومحم نيدلا رون ةيادلا دالوأ لخأف

 ,هدحو يكنز كياتأ نيدلا دامع يقبو ٠ ةريزجلا كلمو اهكلمف اهلامعأو

 يلع مامالا دهشم باي ىلع هونفدو « ةرج فحقب هولسفف ةقفارلا لهأ هيلإ جرخف

 ةياور هغيرات ف يقرافلا لقنو ٠ ( ةباحصلا نم ءادهشلا راوج يف مالسلا هيملع

 يلاولا تلأس دقلو » : لاق ثيح هدعب لاحلا فصوو يكنز لتقم لوخ ةيقئاثو

 هللا ديع ني دمحم لضقلا وبأ نيدلا لامك ةاضقلا يضاق ليماكلا ردصملا

 لتق نع لصوملاب ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس يف هلظ هللا مادآ « يروزرهشلا

 جرخ مايألا ضعب ناك املف « ةدم ةعلقلا انلزان انك : لاقف « ىرج امو كباتأ

 ةلودلا فيس وهو يلع ريمألا ملكأ ديربأ : حاصو يجبنملا نيدلا» ماسح ريمألا

 ينيب ام ملعت : هل لاقو ء روسلا ىلع نم هل ىءارتف كلام نب يلع نسحلا وبأ

 ميجتلت نم كلامو « هيلع وه امو كباتأآ فرعت تنأو 2. ةقادصلا نم كنيبو

 يرجي فيسلاب اهذخأ نإ الإو ملست نأ يأرلاو ء كنع هسفرصي نم الو هيلإ
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 ثناك؛ لامعألا نأ ىلع هيلع ربدي رمأ نم « هسفئا ىلع فوخلاو ©« ضاحيتسالا

 رظتنأ ناسح ريمأ اي : هل لاقف ؟ ىنظتنت شيإ اذه دعبو « هعفد ىلع ردقت ال ام

 كافكو « كلب ريمألا اهرصاح امل جبتم ىلع ترظتنا امو « ىلاعت: هللا نم جرفلا

 ش 1 « هرمأ للا

 كلذ ناكو « ليللا فصن ةليللا كلت الإ ناك ام ساو : نيددلا لامج لاقف

 نيمعبرأو ىدحا ةنس هعسات ليقو ٠ خآلا عيبر رهش سماخ ءاعبرألا مويلا

 سانلا طبتخاو « كباتآ لتق : حيصي ةعلقلا نم انءاج حئاصلاو . ةئامسمخو

 « مداخ هدنعو ةميخلا يف تيبي ناك كباتأ ريمألا نأ كلذ ببس ناكو . اوجامو

 دخأو « ةميخلا يف مداخلا هلتق ةليللا كلت مان املف « هريغ هدنع تيبي ناك امف

 تلتق : مهيلإ حاصو ةعلقلا تحت ىلا ضبرلا ىلا علطو جرخو مدلاب نيكسلا

 2, هدنع نم اهذخأ ناك ىرخأ ةمالعو نيكسلا مهارأق ء هوقدصي ملف , كباتأ

 «ء اوفلتخاو سانلا طيتخاف « اوحاصو « هنم لاحلا اوققحو مهيلإ هوبدعصأف

 يندصقو « يلإ ءاجو « مزهناو بهنف نيزولا نيدلا لامج ميخم سانلا دصقو

 بلأ ةميخ تدصقو اودصقف ؟ كلملا يأر ام : اولاقو تبكرو رابكلاو ءارمألا

 لكلاو هل داليلاو ٠ كلملا ناملغ ء كباتأو سانلاو انأ : تلقو دومحم نب نالسرأ

 « نيتقرف سانلا قرفتو ٠ كلملا ىلع سانلا عمتجاف تاطلسلا كيلاممو ., ةمدخ

 كباتأ نب دومحم نيددلا رون ينايسيغايلا بويأ نب دمحم نيدلا حالص ذخأف

 ءصمحو نارحو جينمو ةامحو بلح كلمف « ماشلا ىلا اوضمو « ماشلا يكسعو

 ركاسعو كلملا عم نحت انرسسو , هب شقتساو ماشلا نم كباتآ ديب ام عيمجو

 بلطو . كلملا مزهناف ء راجنس ىلا انلصوف « لصوملا انبلطف ةعيبر رايد
 هللا همحر . يروزرهشلا نب ىيحي. رهاط وبأ نيدلا يات يخأ هقحلف « ةريزجلا

 ىلا اولزنو + ركسعملا ىلا هادرو « هل افلحو , يسيبدلا ىكب وبآ نيدلا نعو

 ٠ « لصوملا

 : لاق يكنز ةمجرت يف ميدعلا نبا ىور يقرافلا صن يف ءاج ام ضعب حيضوتلو
 كلام نب ملاس نب كلام نب نيسح ةلودلا حانج نب ناردب ريمألا ين ربخأ »

 ربعج ةعلق ىلع كلام نب يلع يمعل يكتز كباتأ راصح لاط امل : لاق يليقعلا
 ريمأ اي : ةعلقلا تحت نم هل لاقو يمع ىلا جبنم بحاص يكبلعبلا ناسح مدقت

 كصلخ يذلا ينصلخي لقاع اي : هل لاقف ٠ كباتأ نم كصلخي يقب شيا يلع
 هيلع ضبق دق ناسح ناكو « ةليللا كلت يف كباتأ حباذف ء تربترخ بج نم

 ىلا هريسف لعفي ملف جبنم هيلإ ملسي نأ هنم بلطو + قترآ نب مارهي نب كتب
 صلخو « اهيلع هلتقف مهس هءاجف ء جينم رصاحو « اهب بج يف هسيحو تريترخ
 *(« جينتم ىلا داعو ء ناسح
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 :ةروكسنملا ةنمألاو. ء ةروهشملا ةبيهلا دعب تلتخا دق كلاسملاو « تبرطضاادق
 رئاس يف ثيعلاو « فارطألا يف داسفإلا يف ةيمارحلاو نامكرتلا يدبآ تقلطناو
 قطنن « رعشلاا نم تايبأ لاحلا هذه ةفص ف تمظو. « فانكألاو يحاونلا
 لوط. ةديصق ةلمج نم اهنمق « اهرمأ ةيلج نع راصتخالاب برعتو « اهركذب
 : اهبيهشتت اهحرش

 ترفانت ىكنز نيدلا دامع كاذك
 ررهوجو. رراضن' نم لام تيب مكو

 ةن وصم نصح لك ىلعأب تحضأو

 مهطم لك ليخلا تاتفاص نمو

 اهتايش فصو باكتكلا تمار ولو
 هخويس * همار دق لقعم مكو

 هرمإأل اهيف ضرألا ةالو تنادو

 رةبيهب رطق لك يف نم نكمأو
 هلدع ركذي نيح موق ملاظو

 رهفيس دالبلا ناطلس حبصاو

 اهتسحب يهابب ًاراد ىئب دق مكو

 بناج لك نم ربتلاب ةفرخزم
 ”ةوطسو ًاسأب كالمألا ىلع دازو

 هلالجو هكلم ىهانت اهملف

 هماهس در ال *ءاضق هاقأ

 همامح اهنم نيحلل هكردأو

 الدجم شارفلا رهظىلع ىحضأو

 همئاعد تترخو *هنع هتداعس

 همتاخم اهتوخ جاسيد عاونأو

 همداوخو هدنحج اهيلع يماحب

 همجاربو ”ةبلح يداعالا عورت

 همظان فصولا كردأ ام اهمالقاب
 همكانغ هتفت مل نصح خماشو

 همتاوخو ؛هبتك مهتنكمأ دقو

 همجاعاو هئرارعا امهب عارت
 ةمئاصخو ”هملظ مهنع لاز دقق

 همحازي ”ريظ اهيف هل سيلو
 همئازع اهتمكحأ دولخ ”نانج
 همئءامح تكلحت دق شقب ناصغأو

 همواقي ”كلم كالمألا يف قبب ملو

 ظ ل ه)همئاولهنم ضر ألاةالو تعارو

 هنناغمو هلاومأ ٍةجنثإ ملف

 همئاوح نونملاب هيلع تماحو
 همداخ هيف هحبذ ىلوت ًاعب رص
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 هتيبم ماهللا شيحلا يف ناك دقو

 مهفكأب هلوح يلاوعلا رمسو

 تبترت دق ”ةيبصع اذه نود نمو
 ه”رس ةحار مايألا يف مار مكو

 ”ةردقو. لام هعفني ملو ىدورأف
 هريغل ىبهت لاملا تويب تحضأو

 هلبُس نكمأ رفسلل كلسم مكو

 هفيسي ”هامح مالسا رغث مكو

 فلاخم لك ماق ىلوت املف

 هسوبحو هرسأ ف نم قلطأو

 هفوخ دعب هناطوأ ىلإ داعو

 تقزمت نيح ضرألا شوحو ترفو
 ىدرلا رذحي هدعب ناج قبب ملو
 هلثم ةبيهب يتأل يذلا اذ نمف

 هركذب يرصم لك يف تيق'ر ولف

 ًالاس رهدلانم وجني يذلا اذنمو

 ىري امف ةايحلايف ًاوفص مار نمو

 هكلنب ًاكيلم طبغت ال كاياف

 فئاخل نمأو رلدع اذ ناك نإف

 هظفحل نوصحلا ىنبس يذلل لقوب

 افرخزم ًاأرصق داش دق كلم مكف

 ةجهب دعب نم رصقلا كاذ حبصأو

 ”ظعءاومو ”ةربع اذه لثم يفو

 همراوصو هلاطيأ هلوح نمو.

 همئان مان دقو هنع ىدرلا دوذت

 همئاح ريطلا نم ىدرب اهمهسأب

 همئاكش ىوقتو ولعت هتكمهو
 همذاخم ءاضقلل تمار ”هثنع الو

 هملاظمو هؤانبأ اهقزمب

 همئاوس عارت نا ”يح حرسمو

 همحارم هتكردأ امل مورلا نم

 همئاش وهو دجن مل آماستح ماشو

 همهاداهنم مادقالا نع تّكفو

 همعاطم بوعسلا دعب هل تباطو

 همهاوس تكلفو اهنع هرساوك

 همقانم هيلع ىشخب ”رعاد الو

 همسارم داليلا ىصقأ يف ذفنتو

 همقارأ كانه تكذ همقارأ

 همتاح هللاو رمألا هاتأ ام اذإ

 همواحي مامحلاو رثيع وفص هل

 همصاق كش ال رهدلا ناف هعدو

 همحار لدعلاب هللا نأ كش الف

 (ىد15)همداهكرهدف ىنبتام كديور
 همداع وهو هداش دق ام قرافو

 هملاعمو هراثآ تسرد دقو

 همزاع وه ام ءرملا ىسانتب اهب
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 لاومألا نم هزاحو « لقاعملاو روُغتلاو دالبلا نم هكلم اميف هتافص هذهو

 هاتأ مث ؛ فانكألاو فارطألا رئاس يف هرماوأ ذوفتو « لامعألاو عالقلاو

 رخلا اذه لصتا نيحو « عنامي دل يذلا ردقلاو « عفادب ال يذلا ءاضقلا

 دادعتسالاو بهأتلا ف عرش « لاحلا ةروص فرعو « نيدلا نيعم ىلإ نيقيلا

 اهيلإ دهنو « تاقينجنملاو برحلا تالآب اهيف ةصرفلا زاهتناو « كبلعب دصقل

 مايألا الإ ضمي ملو « اهيظفحتسم ىلع برحلا بصنو « اهقياضو اهيلع لزنو
 يلاولا ناكو « همكح ىلع لوزنلا ىلا مهتعد « ةلق اهيف ءاملا لق ىتح لئالقلا

 «هريغو عاطقإ نم هب هل ماق ام طرتشاف ؛ رومألاب ةفرعمو لقعو مزح اذ )اهب

 هلغ نم هيف ام ملستو « هيلع رمألا ررق امب هل ىفوو « هيلإ ةعلقلاو ةدلبلا ملسو
 «صمحب يئاولا نيدلا نيعم لسارو« ةنسلا نم ىلوألا ىدامج نم مايأ يف ةلآو

 «لامعألا ةرامعو لاوحألا حالصب نادوعي ةعداومو ةنداهم هنيبو هنيب تررقتو

 «كلذ لثم امهنيب, ررقتو « ةامحب نيدلا حالص نيبو هنيب اميف ةلسارملا تعقوو

 اهظفحل هبتر نم بيترتو « كبلعب نم هغارف بيقع دلبلا ىلا كلذ ذعب فكنا مث
 « ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم رشع ىنماثلا تبسلا موب ف اهيف ةماقإلاو

 ةعلق نع لصف دق « هللا همحر كباتأ نيدلا دامعل لتاقلا شقن ري مداخلا فداصو

 ءاهب نمأ دق هنآ انقيتم قشمد ىلإ لصوو ؛ هنم هبلط نم اهبحاص فوخل ربعجب
 ىلا دفن أو.« هيلع ضبقف « همهوت ام ىلعلاحلا نأ هنم ًانظو « هلعف امب ”الدمو

 «لصوملا ىلا لمثح مث « آمايأ اهب ماقأف « اهيلإ هلصوأو هظفح نم ةبحص بلح

 * اهب لتق هنأ ركذو

 نأب ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم مايأ ف كلذ ءانثأ ْق رابخألا تدروو

 ةقفاومب ةلفغ ىلع اهرلا ةنيدم دصقو « ةيحان لك نم جنرفألا عمج نيلسوج نبا

 (ظ ١6١ ) اهيف نم لتقو « اهيلع ىلوتساو اهلخدف اهيف نيميقملا ىراصتلا نم

 . يب ويألا نيدلا حالص دلاو يداش نب :بويإأ )غ1
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 رابخألا تدروو « هوركملا ربخلا اذه عامتساب رودصلا تقاضف نيملسملا نم
 فاضنا نمو « هركسع ف ضهن بلح بحاص نيدلا رون ريمألا نأب « كلذ عم

 اودغأو «راوس ةلودلا فيس همدقتو « ربخلا ىلع هعوقو دنع نامكرتلا نم هيلإ

 «ريثكلا قلخلا مهو«تاهجلا نم عمتجا نم عمءاراكتباو آودغو راهنو اليل ريسلا
 ةدش نم تاقرطلا يف باودلا تفقوو « سراف فالآ ةرشع ءاهز ريفغلا مجلاو

 مهيلع اومجهف « هيف هباحصأو نيلسوج نبا لصح دقو « دلبلا اوفاوو ريسلا

 ىلا[ م زمنا نم ]مزمن اوءلتق نم ىراصنلاو اهرلا نمرأنم لتقو«مهيف فيسلا عقوو
 لاطبأ نم ًاسراف نيرشع ريدقت يف نيلسوج نبا لصحف « ءاملا جرب هل لاقي جرب
 ناك امو « مهيلع بقنلا ٍِق ا!وعرشو « هتاهج نم نوملسملا مهب قدحأو « هباحصأ

 يف هنم تلفأو « نيلسوج نبا مزهناو « جربلا بقرعت ىتح « الو الك ردقبب الإ
 ىراصن نم هب رفظ نم لك فيسلا قحمو « نوقابلا ذخأو « هباحصأ عم ةيفخلا
 نم ريثكلا ءيشلا اهنم بهنو « نيملسملا نم رسأ ناك نم صلختساو ؛ اهرلا
 « لازخنالاو نزحلا دعب رصنلا اذهب سوفنلا ترسو ؛ ىيسلاو ثاثألاو لاملا
 يبسلاو. مئانغلاب نوملسملا افكناو « لاذخنالاو لشفلا دعب بولقلا تيوقو,

 ٠ فارطألا رئاسو بلح ىلإ

 نيريمألا نيب تالسارملاو لسرلا تددرت « ةنسلا هذه نم لاوش فو

 ىلإ رنأ نيدلا نيعمو « بلح بحاص كبياثآ نيدلا دامع نب دومحم نيدلا رون

 ةلصولا تدقعناو « ةيضق نسحأو « ةفص لمجأ ىلع امهنيب لاحلا ترقتسا نأ

 ءامهنم لك حرتقا أم ىلع رومألا تدكاتو « نيدلا نيعم ةنبا نيبو نيدلا رون نيب

 ثلاثلا سيمخلا يف « نيدلا رون لسر نم رضحمب قشمد يف دقعلا باتك بتكو
 ليصحت يف عرشو « ةئامسمخو نيعبرأو ىدحا ةنس لاوش نم نيرشعلاو ظ

 ةنبا مهتيحص فو « بلح ىلا ةدئاع لسرلا تهجوت هنم غارفلا دنعو « زاهجلا.

 نم فصنلا سيمخلا موي ف باحصألا صاوخ نم اهتلمج يف نمو نيدلا نيعم
 ء ةنسلا نم ةدعقلا يذ

 مدس ع6« دل



 هنكسمأ نم عمجو « تاقينجنملاو برحلا تالآ لصح دق نيدلا نيعم ناكو

 ىفخأ نأ دعي ىرصبو دخرص ةيحان ىلا هجوتو « لجرلاو.ليخلا نم هعمج

 لزنو ( و 1١0 ) هبرأ ليهستو « هبلط غولبل راهظتسا هتيئا رتسوي « هتميزع
 نيكتشمك ةلودلا نيمأ مالغ شاتتوتلاب اهب فورعملا ناكو « دخرص ىلع ةلفغ .

 مواقي هنأ « هلهجب هتثدح دق هسفن تناكو « الوأ اهيلاو ناك يذلا « يكباتألا

 هدارم ىلع هنونيعي جنرفالا نأو « قشمد ةنيدم ىلع آيلوتسم نوكي نم
 «هداسفإو هثيع نم هاون أم ىلع هعم نون وكيو « هداعسا ,هداحنإ نم هسمتلب امو

 راصنتسالل جنرفألا ةيحان ىلإ دخرص نصح. نم يضقملا رمألل جرخ دق ناكو

 «نيدسفملا لمع حلصي ال هللا نآ ملعي ملو ؛ مهعم داسملا لاوحأ ريرقتوب « مهب

 ةنزانملاب هلامآ سكعو « ةلجاعملاب هقاهرإ نم نيدلا نيعم هاون امب رعشب ملو

 نيب ةبراحملا لزت ملو « نيروكذملا نينصحلا دحأ ىلا دوعلا نيبو هنيب لاحف

 « ةددرتم تالسارملاو « ةلمعتسم بوقنلاو « ةلصتم نيلزانملاو دخرص يف نم

 ةللاغملا نع لدعي ال نيدلا نيعمو « بولطملا ىلا بجي مل نإ ؛ ديدهتلاو

 (0)هليحرتو هجاعزإو هيلإ ضوهتلل مهبهأتو مهعمجت فرع دق ناكو « ةعفادملاو

 داجتالا هلأسي بلح بحاص نيدلا رون لسار نأ لاحلا هذه تبجوأف « اهنع

 قافنال ناكو ٠ كلذ ىلا هباجأف « هركسعو هسفنب دادضألا ةرفكلا ىلع

 لصوو « ريسلا دغأو « ةنعألا هيلإ ىنثف « هركسع يف بلح رهاظ ًازريم حالصلا

 ميخو « ةنسلا نم ةجحلا يذ نم نيرشعو عباسلا ءاعبرألا موي ف قشمد ىلا

 نسحأ دهاشب ملو « دخرص وحن هجوتو| « ةريس ًامايآ ماقأو « ةقاوش 290نيعب

 ٠ هتدع روفوو « هتدعو هتئيهو هركسع نم

 ٠ انتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « مهليحرتو » لصألا يف (1)

 ٠ ةيفارغجلا رداصملا يف اهدجأ مل (7)
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 ةماتلا ةريخلل ىلاعت هللا ىضقو « مهيلع نيلزانلا ليحرتل جنرفألا ركسع لصب

 جنرفالا عمجتب ريخأ نم لوصو نيدلا لهأل ةلماشلا ةحلصملاو « نيملسملل
 «ىرصب ةيحان ىلإ ريسلا نيدجم مهلجارو مهسراف ف مهضوهنو مهداشتحاو

 ةعاسلاو لاحلا يف ركسعلا ضهنف « اهل ةرصاحم ركسعلا نم ةرفاو ةقرف اهيلعو

 (ظادا) ةازبلاوب اهديص ىلإ نيهاوشلاك « ىرصب ةيحان ىلإ كاذب ةفرعملا دنع

 تعقوو « اهنيبو مهنيب اولاحف « ىرصب ىلا جنرفألا اوقيس ثيحي « اهلجح ىلا

 ىلع نيملسملا ركسع رهظتساو « نيقيرفلا نيب ةفاسملا تيرقو « نيعلا ىلع نيعلا
 لاسرإو ماهسلا قشرب مهوقياضو برسملاو برشملا مهيلع اوكلم « نيكرشملا
 تابنلا ميشه يف نارينلا مارضإو حارجلاو لتقلا مهيف اورثكأو « مامحلا لبث

 اولوو « راوبلا لولحو « رامدلاو كالهلا ىلع اوفرشأوب « مهكلاسمو مهقرط يف

 ىلإ لاطيألاو سراوفلا تعرستو « مهكالهإ يف ةصرفلا تلهستو « رابدألا
 ٠ مهيف ةدهاجملاو.« مهب كتفلا

 عبتتلاو « مهدصق نع مهدصيو « مهنع نيملسملا فكي نيدلا نيعم لعجو :

 اوداع ثيحب « مهيلع ةعجارو « مهل نوكت ةرك نم آقافشإ « مهمازهنا يف مهل
 طاحأو « ءانفلا مهلمش دق « نيمزهنم مهنم نالذخلابو : نيصكان مهب اقعأ ىلع

 دعب نيدلا نيعم ىلا ىرصي تملسو « مهحالف نم سأيلا عقورو « ءالبلا مهب
 ًادئاع اهنع لحرو « مهتاعاطقا نم هوحرتقا ام ىلع مهتباجإو « اهب نم رمأ ريرقت

 داعو «ةيضقلا هذه ىلع نيدلا نيعم ىلإ اهميلست ف رمألا ىرجو « دخرص ىلا

 مرحملا نم نيرشعلاو عباسلا دحألا مون ف اهالصوو قشمد ىلإ ناركسعلا

 ٠ ةروكذملا ةنسلا نم مرحملا خالسنا ءاعبرألا موب ف بلح

 ربرقت الو نامأ ريغب « جنرفألا دالب نم قشمد ىلإ « هلقع ةفاخسو. هلهجب

 دادترالاو, « ةحيبقلا ةءاسالا دعب عنطصيو مركد هنأ هلم ًامهوت « ناذئتتساو
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 لمس نم هيلع هانج امي ؛ خلطخ هوخأ هبلاطو « لاحلا يف لقتعاف مالسإلا نع
 « صاصقلا هيلع اوبجوأو « ءاهقفلاو ةاضقلا هرضح سلجم امهل دقعو « هينيع

 ٠ اهب ماقأف قشمدب هل راد ىلا قلطأو « هاخأ لمس امك لمسف

 هاشنهاش ناطلسلا نأب ربخلا درو نيعبرأو ىدحا ةنس نم ةححلا ىذ فو

 كلذ ىلإ نكسف « سابع ريمألا سفن بييطت ىلع هرييدتو هيأر لمع ًادوعسم
 ًانكاس دادغب ىلا هيلإ لصوو ةددشملا دوهعلاو ةدك ملا ناميألاب ةقثوتلا دعب

 يف نكمت دق ناطلسلا ناكو. « هتعامجو.هسفت ىلع هنامبإ نم دكأت ناك ام ىلا

 (؛هتبيه روهشمو « هتك وش ةوق نم هركسع ىلع فوخلاو « هئم بعرلا نم هسفن

 ؛ تنكمأ دقو « هيف ةصرفلا كرن هنكمي مل ام هتدعو ( و )١58 هددع ةرثكو

 ؛« هيلع هلوخد دنع هب كتفلل ةعامج هل فترف « ترسيتو تلهست دق ةرغلاو

 يدبأ تالتماو: « هعاركو, هنالآو هلاومأ نئازخ تبهنو ١2)لتقلاب هيلع لجوعف
 نسحلا ركذلا هل ناكو. « لامعألاو دالبلا ف هركسع قرفتو « اهبهن نم ةعامج

 ةرهاجم يف هل ناك امب رئاسلا حدملاو « رفاولا رحألاو « نسحتسملا لعفلاو

 فكلاو « مهلقاعم يق رصحلاو مهل عمقلاو « مهب كنفلاو « ةينطايلا بازحأ

 ٠ مفادت ال ةيضقألاو,؛ بلاغت ال رادقألا نكلو « مهرشل

 ءيش تابثإ ىلا سفنلا نكست ملف « هيف ثداوحلاو « برغملا رابخأ امأو

 لاوحأ نم تدرفأ دقو « هراحت هاوفأ نم ذخؤ امو « هرابخأ حئاوط نم

 ءامدلا كفسو « ةلصتملا بورحلا نم هيلهأ نيب ةلصتملا نتفلاو « هيف جراوخلا

 درو دق ناكو « تاياكحلا نيابتو تاباورلا فالتخال « هب سفنلا قثت ال ام

 «هددعو: ؛ هحرش ام ىلا تنكسو « هدروأ امب سفنلا تقثو نم ةبراغملا ءاهقف نم

 كلذ دورو قفاوو « حرشلا ضعبب مهبراقأ ىلا برغملا لهأ نم بنك ترضحو

 نسبال لماكلا « ناطلسلا نكسع نم ششكأ هركسع » يرلا بحاص سابع ناك )١(

 :٠1١8/9 ريثألا
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 « ةفلتخملا تاءاكحلاو ةمدقتملا خيراوتلاب ةئامسمخو نيعبرأو ىدحا ةنس يف

 هيقئفلاب فورعملا روهظ كلذ نمف : ناكملا اذه يف هحرشو كلذ ركذ تدآرف

 هدعب ماق نموب « كله نأ ىلا « هرمأ هيلإ لآ اموب « برغملاب جراخلا « يسوسلا
 ةملاخمو « ءامدلا كفسو « داسفلا نم هدمتعا امو « هيهذم ىلع رمتساو

 هيقفلاب فورعملا روهظ يكح امب ىلع كلذ ادبمو « ةيمالسإلا ةميرغلا
 هلصأو « هي هدلومو « سوبسلا لبج نم ترموت نب دمحم ١١2[هللا دبعإ يبأ
 دق ناكو « دهزلاو عرولاب ًاروهشم « نيدلاو هقفتلا يف ةياغ ناكو « يدومصم

 عمتجاو « لادجلاو ةرظانملا يف رهمو.« لامعألا كلت يف لاجوب قارعلا ىلا رفاس
 « اهالاو امو رصم ةيحان ىلإ داعو « مهنم' عمبمو « مهنع ذخأو« ءاهقفلا ةمئأب

 «ركفلا بهذم ىلإ اعدو برغملا ىلا داع مث « مهيلع أرقو « اهئاملع عم عمتجاو

 يف ©”9نردب فرعت ةنيدم يف ةئامسمخو ةرشع يتنثا ةنس يف هروهظ ءادتباو

 بلغو. « ناثوأ سأر يف ةيردنكسالا رحب يف هرخآو طيحملا رحبلا يف هلوأ لبج

 « نرد ليجب ةدماصملا لئابق نم ريثك قلخ هيلإ عمتجاو « سوسلا لبج ىلع
 (ظ4٠١)« ةركفلا ةين ىلع ًارصق اونس نأ اهلهأ رمأو ةيدهملا ىلا لصو هنأ ليقو

 اومزعو « اه ٌواهقفو ةيدهملا لهأ ماشم عمتجاف 6 ةركملاب هبف هللا أآوديعب نأو

 4 ءاهقفلا رابك نم لجر ماقف « هيف ىلاعت هلل ةدابعلاو. « هب مهرمأأ أم ءانب ىلع

 مكرمأي « يدوسصم يربرب لجر مكيلإ ءيجيو « ةيدهملاب انمقأ ام ميقن : لاقو
 هركذ ام لوبق ىلا نوعراستوإ « هب مكرمأ أم ىلا نوبيحتف ةركفلاب ةدابعلاب

 « هولطبأو « هنع اوداع ىتح « ًاديبدش ًاراكتإ رمألا اذه ركتأو. [!؟ مكل

 4 رمأ اهيف هل مثيب مل ذإ 4 ةيدهملا نم يجراخلا جورخ لاحلا هذه تضتفقاو

 :ةيشكارملا رابخألا ىكذ يف ةيشوملا للحلا رظنأ ٠ اميوقت نيترصاحلا نيب ام فيضآ )١(
 "٠7 ١. : ص ١91/4 : ءاضيبلا رادلا ٠ لط + يقيقحتب

 دلو دقو . ريبكلا سلطألا مساب نآلا هوعدت ام وهو , لبجلا مسا نردق « اذك (؟)

 :٠١12 ٠ ةيشوملا للحلا * ىصقألا سوسلاب ةليبق يهو ةغره طسو
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 نم دامح ينب يدبأ يف 21)ةياجبي فرعي برغلا يف ادلب دصقوءآضرغ غلب الو

 يناوألا رسكي لعجو « رومخلا برش هلهأ ىلع راكنالا يف عرشو « ةجاهنص

 لمحو دلبلا اذه مدقم ؟2دامح نبا كلذ ىلع هدعاسو « اهبرش نم عنم نأ ىلا

 « ايندلا ف دهزلا نم هرهظأ امل هنع ففعتو, « هذخأ نم عنتماف , ”الام هيلإ

 اهيف رهظأف « تامغأ ةنيدم دصقو دلبلا اذه نم جرخ مث « عرولاوب هقفتلاو

 «ةدماصملا نم لجر ةئامعبرأ ريدقت هعابتأ نم هعم راصو « هقفلا سردتو دهزلا

 "”نيفشات نب فسوب نبا ريمألا ىلإ هربخ لصتاو « هرش رهظو « هرمأ عفترا من
 « هتكلمم لهأو « هباحصأ مدو همد ةحابإ نم هقلطو هرهظ امو هيلع وه امو

 ىلإ « نيمدقملاو ءاهقفلا هوجو, هل عمجو « هترضح ىلإ روكذملا ريمألا هاعذتساف

 دمحم هللا دبع يبأب فرعي هيقف ىلع ةعامجلا نم رايتخالا عقووب لفح سلجم
 رهظتساف « لفحملا اذه يف هرظانف هترظانمل « ؟؟7ىسلدنألا بيهو نب كلام نبا

 ءينرظنا : هل رظانملا يسوسلا يجراخلا لاقف « هبلغو هرهقو « ةرظانملا يف هيلع

 رمأب نأ يغبني : مدقملا « نيفشات نب فسوب نبال لاق مث « بلط ام ىلإ هباجأف

 نيملسملا ةفاكل رهظوو « هرمأ ققحيو « هرس فشكيل نتمملا اذه سبحب ريمألا

 لتقو « ضرألا يف داسفلاو ةنطلسلاو ايئدلا ريغ ديرب ال هناف « هريخ ةحص

 : ةيشوملا للحلا ىظنا , هانعبثأ ام اهباوص ةفحصم ةرابع يهو « هماجبر : لصألا يف (1)

 نيزعلا ىلا هرمأ عفرف « ركنملا اهب ريغ ةيدهملا ىلا لصو املو » : ءاج ثيح 5

 برهف هذخأي نأ مهف [ سيداب نب نعملا نب ميمت نب ىيحي نب يلع ] رصانلا نبا

 ٠ « اهنم جرخو ىفتخاف « اهبحاص دامح نبال هربخ غلبف « ةياجب ىلا

 نم ةياجب مكحي ناكو انتبثأ ام هياوص فيحصت وهوا , نودمحب نبا : لصألا يف (9)

 يدهملا بحاص قذيبلل ترموت نب يدهملا رايخأ ىرظنا ١ زيرعلا نب ىيحي دامح لآ
 بيطخلا نب نيدلا ناسلل مالعألا لامعأ * ١7 : ص + 147١ طابرلا ٠ط
 : 14/7 : 19784 ءاضيبلا رادلا ٠ط

 - ٠١7817 : ةيشوملا للحلا ٠ نيفشات نب فسوي نب يلع (5)
 ١/14 : بجعملا بحاص هركذ . ًافوسليف اهيقف ناك ٠ يلييشالا بيهو نب كلام 6

 ٠٠١ : ةيشوملا للحلا ٠ !ا/ : يدهملا رابخأ ٠ 1954 ةرهاقلا حط 5 ٠
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 «يضقم ا رمألل هنع لخاعتو « هتراشإ ىلإ ىغصأ الو «همالكب لفح امف « سوفنلا

 3 (12هنع ىماحو,ب همارم ىلع نيمدقملا نم موق يجراخلا اذه ناعأو

 نم متبرق املك : سانلل لوقي ناكو « نرد لبج ىلإ سوسلا ىلإ داع مث
 نوثباذلاو نيدلا ةامح مهنأل « ةنجلا ىلإ مكاياطم اوناك « مهيلإ متلمو نيطبارملا

 ريثكلا قلخلا مهنم هعم لام دقو « نيمثلملاو نيطبارملا لمح مث « نيملسملا نع

 هيلع عمجو ؟7نيفشات نب فسوب نب يلع ريمألا ةبراحم ىلع ريفغلا مجلاو
 باحصأ مهعمو « ءاقللا ىلع هعم نم سومتو ( و ١55 ) هسمت تيوقو ء دشحو

 « نيقيرفلا نيب برحلا تيشنو ةعاجشلاو سأبلا ةدشو. « ةلاسبلاو ةوقلا

 ناك نأ ىلا مهنيب ةرئاد برحلا ىحر لزت ملو « نيتهجلا نيب ءامدلا تقيرأو

 نيقيرفلا نم اهيف لتق « ةركنم ةلئاه تافاصم ةعبرأ ةيلاوتم نينس ةدع يف مهنيب
 ةيضقلا هذه ىلع برحلا لزت ملو « سمن فلآ يتئام ريدقت رزحو ردق ام

 نيتنثا ةنس يف نرد ةنيدمب ىلاعت هللا هكلهأ نأ ىلا ةعيظفلا ةفصلاو « ةعينشلا

 «هليبس اوكلس « هباحصأو ةتذمالت نم ةعامج فلخو « 2)ةئامسمخو نيرشعو

 هومس بهذم مهنيي دلوتو « داسفلا يف هبهذم اوكلسو « هئانب ىلع اونبو

 هيقفلا هاصقتساو « هدهاشو هاكحو هدروأ ام اذه , ©4096« فنذلا ريفكت »

 ٠ هناسل نم هئالمإب يلقصلا رابجلا دبع نب دمحم هللا ديع وبأ

 ٠١58 : يدهملا رابخأ 3 ليبرو نب ريسو « ىمع نب ناتني نادئاقلا هنع عقاد نمم لل

 مهب راح ءفسوي نب يلع مهريمأو نيمثلملاو نيطب ارملا براح يدهملاف ء مهو وهو انك )(

 + هالعأ ةروكدملا رداصملا رظنا 31 لئابقلا نم اهاوسو ةدومصمب

 عبارلا نينثالا موي » نرد لبج يف للمنيت يف يدهملا يفوت دقف « مهو وهو اذك (9)

 :ةيشوملا للحلا ٠ « ةئامسمخو نيرشعو ةعبرأ ماع نم مظعملا ناضمر سهشل رشع

 ٠«ل1لال

 «زييمتلا » مساي ةيسلدنألاو ةيبرفملا رداصملا يف فرعي ام اذهب دوصقملا نآ ودبي (45)

 ٠ ًادج ةريبك حباذم يرجت تناك ثيح

 ]ب 4مائلال



 ةدمالت دحأ روهظ « برغملا ةيحان نم كلذ دعب رامخألا ترصانت مث

 ةهفيلخو نينموملا ريمأ ؛ يدهملاب بقثلف « نموملا دبع هيقفلاب فرعي روكذملا
 فئاوط نم هبزح ف ناك نم عم هيلا عمتجاو « 27نيدحوملا ليبس ىلإ يدهملا

 « ددع هل ىصحب ال ام نيمثلملاو « نيطيارملاو « ةدماصملاو « ريربلاو « سوسلا

 فيسلاب ةييرغملا دالبلا حاتتفاو « ءامدلا كفس يف عرشو « رمأ هكردي الو

 رشتناو رابخألا هب تعاش ام « لافطألاو مرحلاو. لاجرلا نم اهب نمل لتقلاو
 باتك اهتلمج نمو « راجتلاو رافسلا تابنتاكم تدروو « راطقألا رئاس يف هركذ

 : هناونع ةخسن ام يجراخلا اذه نم هيلع تفقو

 ٠ "'ةيلهأ ىلإ نيدحوملا ليبس ىلإ يدهملا ةفيلخنو « نينمؤملا ريمأ نم

 «نائيلاب مكانبتاك دقتف « رارشألا قاسملا دانعو.« راجفلا دضع اب : دعب امأ

 ءاوبيجت ملف « رهدلا رورما رمتساو « رديلاك راس ىتتح « نايبلاب مكانيطاخو

 هئايلوأل مكنم مقتنيس هللا نإو « متيصعو « قحلا نع متلقاثت لب « متعطأ الو
 فيس اورظتتاف « ةدئاعملا قرفلاو « ةدحاجلا ممألا نم مكلبق ناك نم ةمقن
 لبقيالو « عاجرتسا مكل نوكي ال مث « مكغمدت ردملا ةراجحو « مكلهني مدلا

 « اهليس مكيلع ىمطو «. اهلبو مكتلظأ دق هللا ليخ هذهو « عافشتسا مكيف

 بلعب ملو , هادم يدهلا ) ١59 ) عيبتا نم ىلع مالسلاو « توملل اويهأتف

 ٠ هتاكربو هللا ةمحرو هاوه هيلع

 ' هنامز يدهم نلعأ ترموت نباف « بارطضا ةرابعلا يفو مهو ىبخلا يفو !ذك 6

 ةيشوملا للحلا ظنا « نينمؤملا ريمآ ةفيلغلاب نودحوملا هبقل»دقف نمْؤملا دبع امأ
 “٠١5 ١١2مل 3 ١٠ط/

 ترشنو اهصوصن انتلصو نمّؤملا دبع لئاسر نم ددع يفف « ةذاش ةياورلا هذه )2

 : وه ةلاسر لك علطم دجت ١451١ : طابرلا ٠ ط ٠ ةيدحوم لئاسر باتك يف

 دجأ ملو اذه 2٠٠١ ىلا هتنوعمب هدمأو ء هرصصنب هللا هديأ ٠ نينمؤملا سيمأ نم »

 ٠ عومجملا اذه يف يسنالقلا نبا اهدروأ يتلا ةلاسرلا

 دس ةةالا دس



 ةئامسمخو نيعبرأو نينثإ ةنس

 ردص ام باوجب « دادغي: نم بتاكلا دومحم بجاحلا' داع اهنم رفص يف

 امهيدبأ ىلعو ناطلسلاو ةفيلختلل ”الوسر هعمو « ةنيعملا تايتاكملا نم هدد: ىلع

 نماثلا تبسلا موي يف هيف ارهظو هاسيلو.« هنيعمو نيدلا ريهظ مسرب فيرشتلا
 +  امهعم لصو ام ناووجب اداعو.« ًامابأ اماقآو « رخآلا عيدر نم رشع

 دعب اهنم هجوت دقا ناك ناطاسلا نأب دادغب نم كلذ بيقع ربخلا دروو,
 نأب. هيلإ رابخألا ءاهنتا دنع « ناذمه ةيحائا ىلا ركسعلا يف « سابع ريمألاا لئق
 آدب اراصو « هبزوي ريمألا ىلإ فاضنا دق هركسعوا ©« سابع [ نبا 1 ريمأألا

 ىلا اهاقياضو,.اهيلع الزنو « ناهفصأ ةيحان ادصقو, « ميظع قلخ ف « ةدحاوب

 ناذمه رهاظب ناطاسلا لصح املو « كلذ: تضتقا بابسأب هبزوب ىلا تملسأ نأ
 ٠ ريثك قلخن يف راصو ؛ هيلإإ ةهج لك نم. ركاسعلا تلصاوت'

 ءهسفن تيوقو« هعمج فثك ال ناطلسلا نأب دادغب ىلإ رابخألا تدروو

 « نافاصملا ىقتلاو: « مهني فاصملا بترتو « هودصقو « نيروكذملا دصقو

 « سابع نباو» هيزوب لتقو. « مهرسكو. « مهيلع رصنلا ناطلسلا هللا حنمو
 هذهل ةدهاشملا ىكاحلا.ىكحو ٠ داوسلاو لفلا ىلع ناطلسلا ركسع ىلوتساو
 هميخم ف ناك ناطلسلا نأ حتملا ديم نأ هيف ركذ ام « اهحرشب.هباتك يف ةعقولا

 ناهفصأ باب ىلع هركسع يف هيزوبو « سرافا فالآ' ةثالث ريدقت يف نا ذمه بابي
 هيلإ هركسع يف ضهنو هيفا عمط كلذ فرع امل هبزوب نأآو « ميظع قلخا فا
 تكلك دقو 2©)نيكتارق ىلإ لصوو ةليلو موب. ف اخسرف نيثالث ةفاسم عطقو
 اهلعجيو ؛ ناذمه نيقاسب ىلإ أجنناا كلذ ناطللسلا فرع امللق « كانه لزنو ليخلا

 ةلحرم ىلع عقوم وهو « انتيثأ ام هياوص فيحصت وهو ناكياب كم لصألا يف )0(

 : قوجلس لآ ةلود خيرات ٠ "ه٠ ا "458 : رودصلا ةحار رظنا 2 ناذمه نم
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 . فلأ يف 20ناجييرذأ بحاص رادنج ريمألا هيلإ لصوو « كانه نيلبج عم هرهظ
 كبصاخ هلصوو « سراف فالآ ةسمخ يف ©"9ركدلبا ريمألا هلصوو © سراف

 دنع هبزوب ةهج ىلإ ضهنو ؛ هتكوش مهب تبوق « آفلأ رشع ينثإ يف ©”يركنلب

 هتادغ ذنم ٠٠٠٠ ؟؟”رهش نم تبسلا موب ف هفاصم امهنم قيرف لك آبعو ؛ كلذ

 رادنج «*0ريمألا اهيفو « ةيناطلسلا ةنميملا ترسكو ؛ هنم رصعلا تقو ىلإ

 نأ فرعو « ىلقلا يف ناطلسلا ىقبو « ريت ريمألا اهيف اهيف ةرسيملاو ( و ا

 «ةسمشلا تحت يناكم تنأ مقأ بولطملا انآ : رادنج ريمألل لاقف ءهدصقت هبزوي

 ءركسعلا نم ةرفاو ةلمج يف ناطلسلا ضهنو لعفق « يدصقل اهبلطي هبزوب نإف
 تحت ناطلسلا ناكم دصقو هبزوب لمحو « هيزوب ركسع ءارو نم ءاجحو
 ىلإ طقسو « هداوج هبابك ةسمشلا نم هتلمح ف هبزوب برق املف « ةسمشلا

 « سابع نياو هصاوخو وه ذخأف « ليخلا هتكردأو « هركسمع لقتاف « ضرألا

 ىلع هبزوب ناعأ دق ناكو يدنجوخلا نب نيدلا ردص هل لاقي هبزوب ريزوو

 ٠ ©90هرازيتساب كلذ ىلع هازاجف  ناهفصأ ملسُن

 لوسر لصو « رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا مود فو

 « هنيعمو نيدلا ريهظ مسرب لامو دوقو فيرشت نم هبحص امب قشم 0. ان ىلإ رصم

 ٠ كلذلثم يف مسرلا يراج ىلع

 سظنا * انتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « ناكتز بحاص رديح » : لصألا يف )1(

 * ًاقباس ةروكذملا رداصملا

 * ةقباسلا رداصملا يظنا ٠ انتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « نكأ ) لصألا يف )

 ٠ ةقباسلا رداصملا رظنا ٠ انتبثأ ام هباوص فيحصت وهو « يكتلب» : لصألا يف )

 ٠ لصألاب ًاغارف ءاج يذلا ٠ ةكرعملا رهش ددح نم ىلع رداصملا يف شعأ مل 00

 ٠ ناجيب رذأ بحاص رادنجلا كي يلواج وه )

 ءاملع رابك نم ناك ء فيطللا ديع نب دمحم وه يدنجخلا نب نيدلا ردص (

 ٠ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا هل مجرت ءه 081 ةنس يفوت « ةيعفاشلا

 « أظعاو الحف « ًارظانم الضاف ًامامإ ناك » هنأ لقنو « ٠ /1 : تديب « ط

 ٠ ٠ءاملعلا نم هبشأ ءارزولاب ناكو **+ ةداوج سفنلا يخس ٠ ظعولا حيلم
 ٠ « فويسلا هلوحو ىشمي هتسايرل اكو

 ملك ه دج دج
 يمص اء م ايي ابيب يس

 مسلس 5604620



 خيش هيقملا فون ةنسلا نم لوألا عيبر رهش نم ثلاثلا ةعمجلا ةليل يو

 ملو هللأ ةمحر ىعفاشلا بهذم ىلع نيميقملا ءاهقملا ةيقب ناكو « هللا همحر

 1 ٠ 290هدعب هلثم فلخب

 دماجم ريمألل دخرص نصح ةبالو تررقت « اهنم ةرخآلا ىدامج فو
 ءاهمف لخد نامدأو طورشو « ةلغلاو لاملا نم غلبم ىلع , نيمام نب نارن نيدلا

 رشبتساو « روكذملا رهشلا نم فصنلا يف هب لصحو « هيلا هجوتو « اهب ماقو
 نيدتلاوحالصلاو ريخلا بح نم هيلع وه امل : هيف هلوصح نم ةيحانلا كلتب نم
 فاصنإ الو « ةالص الو نيدب هلل نيدب ال نمم « هلبق ناك نم بيقع ؛ فافعلاو

 ٠ لعف ليمج الو ؛« سمن ةهازن الو

 «يشخلو نب نأوضر نأب رصم ةيحان نم رايخألا تدرو ةنسلا هذه فو

 دقو « رصقلاب القتعم ناك يذلا « رصم بحاص ريزو « لضفألاب ناك توعنملا

 ءرصقلا رهاظ ناكم ىلا هيف ناك يذلا ناكملا نم بقن « ىضم اميف هركذ مدقت

 «ةيركسعلا نم ريثك قلخ هيلإ عمتجاو « اعارذ نوعبرأ هلوط ريدقت نوكي آبقن
 نيعبرأو نيتنثا ةنس ةدعقلا يذ نم ريخألا رشعلا ف هالوتنو « هاوهي ناك نمم

 ىلع قفنيل لاملا جارخإو هبصنم ىلا هتداعإ هنم سمتلي رصم ناطلس لسار هنآو
 ليبس ىلع ةباجإلاب ( ظ 11٠ ) دعولاب هيلإ باوجلا داعف « دانجألاو ةيركسعلا

 دالجألا لاجرلا نم هل بترو « هيلع رمألا رّب”د نيح ىلا « ةعفادملاو ةطلاغملا

 حتفلا وبا خيشلا » : هنع لاقو 515/5 : ىربكلا تاقبطلا يف يكبسلا هل مجرت )١(
 ةنس هدلوم . ًامالكو الوصأو ًاهقف مامالا ٠ يقشمدلا مث يقذاللا مث يصيصملا

 *دادغبيو ٠*٠ قشمديو **٠* اهب عمسو روصي شنو ةثامعبرأو نيعبرأو نامث

 ٠ ةيلازغلا يهو ةيبرغلا ةيوازلاب سردو قشمد نكس مث ٠*٠ رابنألابو
 نم مهنمو ءاهيلع هدعي اوفقو سانلا نم آريثك نأل 2 اهفاقوأ ترثك هبو

 ٠ « ًاديج ًائيش فقو ًاضيأ وهو « هتطساوب ءادتبا اهيلع فقو

 دل جكع دل



 رغث ىلإ رصم ناطلس نم لجسلا هتصق حرشب دروو « هعباتو هنم اند نم هعم

 ٠.٠ ©29)هيحرلا نمحرلا هللا مسي : هنومضمو اهربنم ىلع ءىرقو» ؛ نالقسع

 وهو « نيعبرأو نيتنثا ةنس لاوش نم نيرشعلاو يداحلا سيمخلا موي فو

 تقو ف ضرألا تملأ مث“ نكاس ثيغ لزنو « وجلا ملظأ « ناسبن لهتسم

 تيقبو « نيئاشعلا نيب ةردغلاك كلذ ناك ثيحب « ًاديدش ًامالظ رصعلا ةالص

 «ةطوغلا راجشأو لابجلا كلذكو « سرولا ةروفصك اهيلإ رظانلا نيع يف ءامسلا

 دعرلا نم كلذ رثإ يف ءاج مث « تابنو دامجو ناويح نم هيلإ رظنثب ام لكو
 اهل عاترا ام ةعزفملا تامحزلاو ةجعزملا تادهلاو «٠ فطاخلا قربلاو فصاقلا

 يف لويخلا كلذل تقلقو « ناوسنلاو نادلولا فيكف « نايشلاو بيشلا

 تقو نيح ىلإ لاحلا' هذه ىلع رمألا يقبو ؛« اهلوه نم تلفجأو « اهطبارم

 مويلا كلذ دغ سانلا حبصأو « ىلاعت هللا ةردقب كلذ نكس مث « ةرخآلا ءاشيعلا

 رابغ تابنلا رئاسو راجشألاو ضرألا ىلع اذإف « رطملا كلذ باقعأ يف نورظني

 اهنع درشج اذإ نوكي ثيحب ةربغلاو ضايبلا نيب « ءاوهلا ةقر يف
 « هتموعن نم همسج الو هنول ام ىرد ال قيرب هيف حولبو « ريثكلا ءيشلا
 تازن لب « اهل هيبش الو « اهلصآ ام ملعب ال يتلا ةردقلا هذه نم سانلا بجعف

 ٠ ءاوهلاب ءاوهلاو « ءاملاب ءاملا جازتماك هب ةجزتمم « رطملا ةلمج يف

 جن رفالا دالبو « ةينيطنطسقلا ةيحات نم رابخألا تلصاوت ةنسلا هذه يفو

 « شنفلاو ناملأ مهنم مهدالب نم جنرفألا كولم روهظ « اهالاو امو مورلاو

 دصقل «زرحت ال يتلا ددتعلاو « رصحت ال يذلا ددعلا يف مهرابك نم ةعامجو

 عارسالاو « اهيلإ ريفنلاب مهلقاعمو مهدالب رئاس يف اودان نأ دعب « مالسالا دالب

 ركذي ملو « ليصفتلاب ناوضر لتقم نع يزيرقملا ثدحتو « لجسلا صن تبئي مل )١(
 - /1١4817--184 : اقنحلا ظاعتا ٠ هيلإ راشملا لجسلا صن

 ها عكا١



 3 اهل ةظفحلاو « اهتامح نم ةرفاس « ةيلاخ مهلامعأو مهدالب ةيلختو « اهوحن

 «ىصحب ال يذلا « ريثكل ريثكلا ء ءيشلا مهددعو ىهرئاخذو مهلآومأ نم اوحيصتساو

 رثكأ ليقو « ناسرملاو, ةلاحرلا نم 4 ناتع فلثأ فلأ مهتدع نأ لاق ثيحس

 ىلإ اهكلم جاتحاو « ةينيطنطسقلا لامعأ ىلع « اوبلغو كلذ نم (و )٠١١

 ( مهر بخ عاش نيحو « مهم اكحآ ىلع لوزنلاو «مهتملاسمو « ارادم ْق لوخدلا

 ةيمالسالا فارطألاو » مهل ةيقاصملا لامعألا ةالو تعرش « مهرمأ رهتشاو

 6 مهيف ةدهاجملا ىلع داشتحالاو « مهل ةعفادملل بهأتلا ف « مهنم ةسرقلا

 ىلإ ذوفنلاو روبعلا نم مهعنمت يتلا مهري أعم بوردو « مهذفانم اودصقو

 « مميف لتقلا رجتشاو « مهفارطأ ىلع تاراثلا نش اولصاوو مالسالا دالب

 توقلا مدع نم مهي لحو + ريثكلا ددملا مهنم كله نأ ىلا ؛ هب كنناو

 عوجلا تومي مههنم ريثكلا ىنفآ أم ء دجو, اذا رعسلا ءالغو رّيللاو تاقولعلاو

 ةنس رخاوأ ىلا مهدادعأ ءاتفو « مهكالهب لصاونت مهرابخأ لزت ملو « ضرملاو

 تنكرو « نوكسلا ضعب سوفنلا تنكس ثيحب ةئامسمخو نيعبرأو نيتنثا

 مم قرفلاو ؛ جاعزتنالا نم ناك ام فخو « نوكرلا ضعب مهلاوحأ داسف ىلإ

 ٠ (37بهرابخأ لصاوت

 ةثامسمخو نيعبرأو ثالث ةنس تلخد مث

 سمشلاو « راثأ نم نيرشعو يداحلا ةعمجلا مول اهلاوآو
 فوم ءازوحلا ف

 مدقملا « جن رفألا بكارم لوصوب تاهجلا رمئاس نم رابخألا ترتاوت اهلمئاوأ

 اكعو روصةيلحاسلا روغثلا لحاوس ىلع مهلوصحو « رحبلا لحاس ىلإ يهركذ

 ةيقئاثولا داوملا ضعب تمجرت دقو « ةيناثلا ةيبيلصلا ةلمحلا نع انه ثيدحلا )0(

 دارتوك ةلمحلا هذه ةداق زرب١ ناكو ٠ رشنلا ىلا اهقيرط يف يه اهلوح ةينيتاللا

 لصفم فصو يروصلا ميلو خيرات يفو ءاسن رف كلم سيولو ايناملأ روطاريمأ

 نع دمعملا يباتك يف هذه ميلو داوم تبثأسو ء95١ ١81/17 قشمد راصحل

 ٠ ةيناثلاو ىلوألا نيتلمحلا
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 لتقلاب مهنم ينف ام دعب مهنأ لاقيرو « جنرفألا نم اهب ناك نم عم مهعامتجاو
 ضاورفم اوضقو « سدقملا تبي اودصق « نانع فلآ ةئام ريدقت عوجلا و ضرملاو

 توملاب مهنم كله دقو « رحبلا يف « مهدالب ىلإ داع نم كلذ دعب داعو ؛ مهجح

 «مهكولم ربكأ ناملأ يقبو « كله نم مهكولم نم كلهو « ميظعلا قلخلا ضرملاو

 دالبلا نم هتلزانم نودصقي اميف مهنيي ءارآلا تفلتخاو « هنود وه نمو

 ةنيدم ةلزانم ىلع مهنيب لاحلا ترقتسا نأ ىلإ ةيماشلا لامعألاو « ةيمالسإلا

 « اهتاهجوو اهعايض اوعيابتو « اهتكلمب ةثيبخلا مهسوفت مهتثدحو « قشمد
 بعهأتلايف رن” نيدلا نيعم ريمألا اهرمأ يلوتم عرشو«كلذب رابخألا تلصاوتو
 بيترتو « تاهجلا نم ىشخي ام نيصحتو « مهرش عفدو « مهبرحل دادعتسالاو

 عطو مهلزانم ىلإ ( ل 11 ) هايملا يراجم عطقو ؛ ذفانملاو كلاسملا يف لاجرلا

 مهدحو مهدشح يف قشمد ةيحان ىلا مهتنعأ اوفرصو « لهانملا يفعو « رابآلا

 ليخلا نم فلأ نيسمخلا ريدقت « لاقي ام ىلع ريثكلا قلخلا يف « مهديدحو
 « ريثكلا ددعلا هب اورثك ام راقبالاو لامجلاو داوسلا نم مهعمو « لجرلاو
 ءاملا اوفداصف 7)2©2ركاسعلا لزانمب فورعملا لزنملا اودصقو « دلبلا نم اوندو

 «ءاملا نم اهبرقل اهيلع اوميخف « ةزملا ةيحات اودصقف « هنع ًاعوطقم « هيف ًامودعم

 سداسلا تبسلا موي يف مهئازإب نوملسملا فقوو « مهلجرو مهليخب هيلإ اوفحزو

 عمتجاو« نيقيرفلا نيب برحلا تبسنو « نيعبرأو ثالث ةنس لوألا عيبر رهش نم
 مجلا ةازغلاو ةعوطملاو دلبلا ثادحأو « كاتفلا كارتألاو دانجألا نم مهيلع

 دادعألا ةرثكي نيملسملا ىلع رافكلا رهظتساو « مهنيب لتقلارحتشاو ريفغلا

 نم اويرقو « اهيف اوميخو « نيتاسبلا يف اورشنتاو « ءاملا ىلع اوبلغو « ددعلاو

 « هنم ًاثيدح الو اميدق ركاسعلا نم دحأ نكمتي مل ناكمب هنم اولصحو « دلبلا

 )١( ايراد برق الوأ اوركسع مهنأب ١م : يروصلا ميلو لوقي «



 «هللا همحر 030 ىكلاملا يوالدنفلا فسوب مامالا هنقفلا مويلا اذه يف دهشتساو

 ًاعابتا « مهنع عوجرلا كرتو « مههوجو يف هفوقول « ءاملا ىلع ةوبرلا برق

 دمعازلا ىلوحلحلا نمحرلا دبع كلذكو 6 ميركلا هناك يف ىلاعت هلبأ رماوأل ٠

 كلت اوتابو ؟'”رئاظحلا مدهو « اهب نيصحتلاو راجشألا عطق يف اوعرشو

 « هودهاش ام لوهل عايترالا نم سانلاقحل دقو « لاحلا هذه ىلع ةليللا

 اوركابو « رودصلا هعم تجرحو « بولقلا هب تفعض ام ؛ هونياع امب عورلاو

 دارطلا عقوو « مهيلإ اوفحزو « هيلات دحألا موب وهو « مويلا كلذ دغ ف مهيلإ

 ريمألا ىليأو « مهيف حارجلاو لتقلا اورثكأو ؛ مهيلع نوملسملا رهظتساو « مهنيب

 مل ام هتلاسبو هربصو هتعاجش نم رهظو« ًانسح ءالب مهبرح يف نيدلا نيعم
 لزت ملو « مهداهج نع ينثنب الو مهتدايذ ف ينب ال ثيحب « هريغ يف دهاشي

 ىلإ « مهل ةفورعملا ةلمحلا نع ةمجحم رافكلا ليخو « مهنبي ةرئاد برحلا ىحر

 تبلطو « ليللا لبقأو « بورغلا ىلإ سمسقلا تلام نأ ىلا مهل ةصرفلا آيهنت نأ
 «مهئازاب ( و 1١١ ) دنجلا تابو « هناكم ىلا مهنم لك داعو « ةحارلا سوفنلا

 ممءادعأ نودهاش مهو ؛ طايتحالاو سرحلل مهراوسأ ىلع دلبلا لهأو

 ٠ مهنم برقلاب

 «داحنتسالاو ارصتسالاب «فارطألا ةالو ىلا تذفن دق تابتاكملا تناكو

 « نوملسملا مهركابو « عباتت فارطألا هلاجرو ؛ لصاونت نامكرتلا ليخ تلعجو

 ٠-٠٠ يكلاملا هيقفلا ٠ يب رغملا جاجحلا وبأ ٠« ىسيع نب سانود نب « فسوي » وه 60

 اهي سردو « اهنطوتساف « قشمد ىلا لقتناو « ةدم سايناي نكسو « ماشلا مدق

 ولح 2 ةهكافملا نسح ًاخيش ناكو ٠٠ هريغو أطوملاب ثدحو « كلام بهذمب

 «٠ تامارك بحاص « بلقلا يوق , فلكتلل ًاحرطم « سقنلا ميرك ٠٠٠ ةرظانملا

 . 6م : نامزلا ةآرم

 0 انتبثأ ام اهباوص لعل فيحصت يهو « رياطعلا » لصألا يف )2
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 ع ا مان ا يش ف تبوق دقو

 ٠ لمج وأ

 «ةامرلا نم ةريثك ةلاجر « اهريغو عاقبلا ةيحان نم مويلا اذه يف لصوو
 مويلا اذه هرقتسم ىلا قيرف لك لصفناو « ةدعلا تفعاضتو « ةدعلا مهب تدازف

 نيهاوشلاو « لبجلا "0بيقاعي ىلا ةازبلاك ءاثالثلا موي هدغ نم مهوركابو
 اونصحت دقو « مهمثحم لوحو « مهميخم يف مهب اوطاحأو « لجحلا راطم ىلا

 اومححأ دقو « راجحألاب افذحو « باشنلاب ًاقشر اهودسفأو « نوتزلا راجشأب

 نولمعي مهنأ مهب نظو ؛ دحأ مهنم رهظي ملو ؛ اولشفو اوفاخو « زوربلا نع

 لجرلاو ليخلا نم ريسيلا رفنلا الإ مهنم رهظ ملو « ةليح نوربديو « ةديكم
 مهتلمحل اودحب نأ ىلا « ةنجاهملا نم افوخ « ةشوانملاو ةدراطملا ليمس ىلع

 وأ ةقشرب عرُص الإ دحأ مهنم وندي سيلو ؛ الايتحا ةرغلا نودحب وأ « ”الاحم

 مهنودصرب اولعجو « عايضلاو ثادحألا هلاجر نم ريثك رفن مهيف عمطو « ةنعط

 بلطل مهسوؤر نورضحبو « هب اورفظ نم نولتقيف )اونيأ دقو كلاسملا يف
 ٠ ريثكلا ددعلا مهسوؤر نم لصحو « اهنع زئاوجلا

 « ممهداهج ىلا فوفخلاب « ةيمالسالا ركاسعلا رابخأ ممهيلإ ترتاوتو
 اولمعأو « رامدلا لولحو ؛ راوبلاو كالهلاب اونقيأف « مهلاصئتسا ىلا ةعراسملاو

 « امهيف اولصح يتلا ةكبشلا نم ًاصالخ مهسوفنل اودجي ملف « مهنيب ءارآلا

 «نيلفجم يلاتلا ءاعبرألا موي رحس ليحرلا ريغءاهيلإ مهسوفنب اوقلآ يتلا ةوهلاو

 تناك ام أبلاغو ٠ ىدملا ةديعبو ةيوق ٠ ةصاخ يسق نم قلطت ماهسلا هذه تناك )1

 : يزود مجعم يف خرج ةدام ظنا * كلذ ريغو طوقنلا نم ةبهتلم داوم لمحت

 ٠ سوماقلا ٠ حرجلا نم جرخ مدلا عتنو « ١

 * طيحملا سوماقلا * لجحلا وهو بوقعي عمج 95
 ٠ يثألا نبال ةياهنلا * بعتلاو ءايعإلا : نيألا (9)
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 مهراثآ مهل تنابو ؛« كلذ نوملسملا فرع نيحو ؛ 21)نيلولغم نيلوذخم برملاو

 مهراثآ يف مهوحن اوعراساو « مويلا اذه ةركب يف مهل اوزرب « ليح ليحرلا يف

 , ريثكلا ددعلا باودلاو لويخلاو لاجرلا نم 0

 داكت . مهفيج نم حئارأ اسهل ثيحب « هقحل رصح الو هل دع ( ل هدد

 كلم يف ةدودملا ةبقلاو ةوبرلا اوقرحأ دق اوناكو « وجلا يف رويطلا عرصت

 نسم اورثكأو « مهيلع هللا اهغبسأ يتلا ةمعنلا هدهب سانلا رششتساو « ةليللا

 هذه مايأ يف ه هولصاو يذلا « مهئاعد ةباجإ نم مهالوأ ام ىلاعت هل ركشلا

 ٠ ركشلاو دمحلا كلذ ىلع هللف ؛ ةدشلا

 بحاص نيدلا رون عم نيزدلا نيعم عامتجا « ةمحرلا هذه بيقع قفتاو

 « ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش رخاوأ يف اهل داجنالل قشمد نم هبرق دنع « بلح

 قاض املو » : هلوقب راصحلا مايأ رخاوأ قشمد لاوحأ يزوجلا نب طبس فصو )0(

 عسمتجاو « مهلاوحأ ردق ىلع لاومألاب تاقدصلا اوجرخأ لاحلا قشمد لهأب

 2, نامثع فحصم اورشنو 2 ناييصلاو ءاسنلاو لاجرلا عم عماجلا يف سانلا

 جن نفلل ناكف ءمهل هللا باجتساف ءاوعرضتو اوكباو ءمهسوؤر ىلع دامرلا اوثحو

 مهلوزن نم رشاعلا مويلا يف حبصأف « هب نودتقي « ةيحللا ليوط « يببك سيسق
 « نيبيلص هيدي يف لعجو ٠ ًابيلص هقنع يف قلعو . هرامح بكرف « قشمد ىلع
 2, بتكلاو ٠ نايلصلاو ليجانألا هيدي نيب عمجو « ًابيلص هرامح قنع يف قلعو
 لاقو « مايخلا ظفحي نم الإ دحأ ةيجن رفلا نم فلختي ملو « ةلاجرلاو ةلايخلاو

 ٠ مويلا حتفأ يننأ حيسملا يندعو دق : سيبيقلا مهل

 ةلمح اولمحو « مالسالل !وراغو « توملل اوملستساو « باوبألا نوملسملا حتفو

 نم دحاو دصقو « هلثم مالسالاو ةيلهاجلا يف ني مل ًاموي ناكو « دحاو لجر

 :هرامح لتقو « هسأر نايأف هبريضف « « موقلا لوأ يف وهو « سيسقلا قشم ةمد ثادحأ

 نايلصلا اوقرحأو « فالآ ةرشع مهنم اولتقو « جنرفلا مزهناف « نوقابلا لمحو

 دق اوحبصأف « ليللا مهنيب لاحو « مايغلا ىلا مهوعبتو ٠ طفنلاب ةلايغلاو
 - 194 19/6 : تانولا ةقرم ٠ « ىثأ مهل قبي ملو « اولحر

 هدم جالك دس



 كلملا دلو هيفو [2١١ ةميرعلاب ]| فورعملا سلبارطل رواجملا نصحلا ادصق امهنأو

 «هتدلاو هعمو « اكع ةيحانب كله ناك « مهركذ مدقملا جنرفألا كولم دحأ شنفلأ

 اومحهو « هب اوطاحأف « هلاجر هوجوو « هلاطبأو هصاوخ نم ةرفاو ةعامجو

 «سراف فلألا زهانت ةقرف ينيعملاو يرونلا نيركسعلا ىلإ لصو ناك دقو « هيلع

 نم رثكأ لتقف مهنيب برحلا تبشنو « كباتأ نب يزاغ نيدلا فيس ركسع نم
 ددعلا نم هيف ام بهنو « همأآو روكذملا كلملا دلو ذخأو « رس”أو « هيف ناك

 نيدلا رونوءصمحب هميخم ىلإ ؟92نيدلا فيس ركسع داعو « ثاثألاو لويخلاو

 ىلا نيدلا نيعم ًافكتاو. امهعم رسأ نمو همأو كلملا دلو هعمو بلح ىلإ ًادئاع

 وجا ع
 * ىشسمد

 «مالسالا حصان « نيدلا سمش ريمألا فيرشلا قشمد ىلإ درو ناك دقو
 فيس ةيحاف نم « بيقثلا ىنيسحلا هللا ديبع نب دمحم نب دمحم هللا دبع وبأ

 «ةالولا رئاس ىلإ ةفالخلا نم الوسر بدت دق ناك هنأل « كباتأ نب يزاغ نيدلا

 ناكو « نيكرشملا ةدهاجمو « نيملسملا ةرصن ىلع مهثعبل نامكرتلا فمئاوطو

 مهيلع عامتجالاو « مهيلإ دادمإلا لصاوت نم جنرفألا فوخ' يف ببسلا كلذ

 تناك ةميرعلاو 7١/4 ٠ : ريثألا نبال لماكلا نم كردتسا , لصألاب غارف )1(

 يذلا ضيرعلا لهسلا مخاتي فرج قوف ضيرت يروسلا لحاسلا عالق ىدحا
 بورحلا مايأ عالقلا ٠ شوبألا يداو لخدمي دو 2 رييكلا ريهنلا هزاتجي

 دنومير نم حارتقا ىلع عاني ةميرعلا دبض ةلمحلا تمتو * 142 : ةيبيلصلا

 بحاص وسنوفقلأ ةلمرأ لبق نم ةميرعلا لالتحال آرظن سلب ارط بحاص يناثلا

 قحلا ىعدا اذهلو زولوت بحاص دنوميرىل [ديفح نبالا أآذه ناكو 2 هنياو زولوت

 : يروصلا ميلو ىظنا * سليارط شرع يف لب بسحف ةميرعلا كلم يف سيل

 1١93184 توريي ٠ط ٠ نوسنفيتس فيلأت « قرشملا يف نويبيلصلا )١ باتكوده0٠ 7

 1584-١580 : ص ( ةيزيلكنالاب )

 : 0-1١98 1951/17 : قشمد راصحب نع هثيدح ءانثأ يزوجلاا نبا طبس ركذ 09

 جن رفلا لوزن لبق لصوملا بحاص يزاغ ةلودلا فيس بتاك نأ نيعم ناكو »

 . انكردأ : لوقيو ٠ جنرفلا سأب ةدشب هربغيو هب خرصتسي 2« قشمد ىلع
 ٠ « صمح ةريحب راوجب لزنف ٠ سراف فلآ نيرشع يف نيدلا فيس راسف

 دل ةعاكال #س



 يف ريبك تيب نم روكذملا فيرشلا اذهو « ةحورشملا ةيضقلا ىلع مهليحرو
 « لصوملا ف فارشألا بيقن نيددلا ءايض هوخأو « بدألاو لضفلاو فرشلا

 «دادغبب نيدولعلا بيقث فيرشلا همع نبا اذكو مهفلاو بدألاو ملعلاب روهشم

 يف هيتأت نسح نم رهظو « ماقأ ام قشمدب ماقأو « ناسارخ بيقت همع نباو
 رفاوو « ركذلا ليمج هب زرحأ ام « هدراومو هرداصم يف هدادسو « هدصاقم

 ءاعبرألا موي هيف ( و 1 ) لصو ام باوجب دادغب ىلإ ًائفكنم داعو « ركسثلا
 ٠ نيعبرأو ثالث ةنس بجر نم رشع يداحلا

 رون اهبحاص نأب بلح ةيحان نم ربخلا درو ةنسلا هذه يف بجر فو
 « ةادغلا نيذأت رخاوأ ف « لمعلا ريخ ىلع ىح » لاطباب رمأ « كباتأ نيدلا

 رظحو « اديدش آراكتإ كلذ ركتأو « مهنع هللا يضر ةباحصلا بسب رهاظتلاو
 وبأ ناهرب مامإلا هيقفلا كلذ ىلع هدعاسو « ركنملا اذه نم ءيش ىلا ةدواعملا

 « ةيليعامسإلا ىلع رمألا اذه مظعو«بلحب ةنسلا نمةعامجو يفنحلا يلع نسحلا

 « اونكس مث « اوحامو هل اوجاهو « مهرودص هل تقاضو « عيبشلا لهأو

 ٠ 30"2ةروذحملا ةبيهلاو « ةروهشملا ةيرونلا ةوطسلا نم فوخلاب اومجحأو

 عسماجلا يف ملكتلاب ظعولا ىطاعتب نمل نذأ ةنسلا هذه نم بجر فو '
 مهلاوحأ 5 مهفالتخا نم اديف « مسرلاو ةداعلا يراج ىلع « قشمدب رومعملا

 نع مهفرص بجوأ ام « بهاذملا نم هيلإ ةجاح ال اميف ضوخلاو « مهضارغأو
 «داغوألا ءاهفس عمطو « داسفلا نم هعم هحوتي ال ظعولا لاطبإو « لاحلا هذه

 ٠ اهنم نابعش رخاوأ ف كلذو

 لاوحألا بارطضاب دادغب نم رابخألا تدرو « اهنم ةرخآلا ىدامج فو

 « هبزوب ريمألا نأو « اهيحاوضو اهيحاون ف داسفلاو ثيعلا روهظو « اهيف

 )١( بلحلا ةدبز يف عسوأ ليصافت ىلظنا : 17/ 7935-19 -
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 ريدقت يف اوقفاوتو « اوعمتجا ةقدص نب سيب'د نب ىلع ريمألاو « سيق ريمألاو

 اهومجهو « اهلهأ نم ةلفغ نيح ىلع دادغب ىلإ اولصوو « سراف فالآ ةسمخ

 برحلا تعقو ثيحب « دانعلاو داسفلا يف اوهانتو « ناطلسلا رادب اولصحو

 ريمأ نأو « تاقرطلا يف ناسنإ ةئامسمخ وحن مهريغو راظنلا نم لتقو « مهنيب

 مهومزه ثيحب « مهئازإب ةيركسعلاو دانجألا بتر « هللا رمأل يفتقملا نينماؤملا
 داسفإلاو ثيعلا ف اوهانتو « ناورهنلا ةيحان اوبلطو « دادغب نم مهوجرخآو

 ةرامع ف عورشلاب ةفالخلا رمأ جرخو « لالغلا ىلع ءاليتسالاو لامعألا يف

 راجتلاو ءانتلاو لثامألا مازلإو « اهنيصحتو « قدانخلا رفحو « دادغب روس

 ضرقلا ليبس ىلع « مهلاومأ نم تارامعلا ىلع قفني امب مايقلا اياعرلا نايعأو

 .200ةملؤملا ةفلكلاو ةقشملا كلذ نم سانلا قحلو « ةنوعملاو

 دق هرمأ نأو « ناذمهب ميقم دوعسم نيدلا نكر ناطلسلا نأ ركذو

 ( ظ ١١ ) نتفلاو « الغ دق رعسلاو « تلق دق تاوقألاو.« ناك امع فعض

 ناسارخ لامعأ يف ناودعلا نأو « رشنتا دق لامعألا يف داسفلاو « تراث دق

 ء رثك دق ءانفلاو « رهظو «داز دق

 «رازن دالوآ ضعب روهظب « رصم رابد نم رابخألا تدرو ةنسلا هذه ٍفو

 ةيردنكسإلا نم اويرقو « مهريغو ةماتكو ةبراغملا نم ريثك قلخ هيلإ عمتجاو
 تبشنو « ةيرصملا ركاسعلا مهيلإ ضهنأ ظفاحلا رصم مامإ نأو « ميظع ملاع يف

 ناكو ؛ ةلاجرلاو ناسرفلا نم ريثكلا ددعلا نيقيرفلا نم لتقو « مهنيب برحلا
 ؛مهيف لتقلا اونخثآو « مهومزه ثيحب « ةيرازنلا ىلع ةيظفاحلا ركاسعل روهظلا
 « هبايسأو هصاوخ نم ةعامج هعمو « مدقملا رازن دلو لتق نع ةعقولا تلجأو

 ةبونلا هذه بيقع تدمخو « لجولا هبلق راطأو « لجألا هطبن' نم مزهناو

 )١( مظتنملا رظنا ليصافتلا نم ديزل : 178-19/1١) ٠
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 ء20سؤويبلاو

 ءاهبحاص نيدللا رون نأب « بلح ةيحان نم اهنم بجر يف رابخألا تدروو
 نم ةرفاو, ةدعب رفظو « ةيجنرفالا لامعألا ةيحان ىلا هركسع ف هجوت دق ناك

 « ةئم ةلفغ نيح ىلع هدصقو « جنرفالا عمج ةيكاطنأ بحاص نأو « جنرفألا

 هسفنب مزهناو 6 ةلزانلا راذقألا هتمجوأأ ام هعاركو. هلافثأو هركسع نم لاتخ

 دعب ريسيلا رفثلا الإ هنم دقفي مل هركسع يف الاس بلح ىلا داعو « هركسعو

 نم هل بهذ ام ددج ثيحب « ؟"2آمابأ بلحب ماقأو « جفرفألا نم ةرفاو ةعامج لتق
 هدعب مل ليقو « هلزنم ىلإ داعو ؛ ركسعلا تالآ نم هيلإ جاتحب امو « ؟2كزيلا

 ثيحب « ةيعاقبلاو ةيطوغلاو ةيناروحلا لامعألا نع كسمأ ثيغلا ناكو
 ناك املف « ثيغلا لوزن نم اوسئيو اوطنقو ةيعارزلا ةحالفلا نم سانلا عنتما

 « ركشلاو دمحلا هلو « ىلاعت هللا لسرأ «؟7ةعنهلا ءون يف نابعش نم مايأ يف

 « داهولاو ماكالاو يضارألا هب تدور ام ةكرادتملا راطمألا نم لامعألا ىلع

 اودازو « اهنم اورثكتساف « ةعارزلا ناوآ هعم اوقحلاو ؛ رودصلا تحرشناو

 ٠ نابعش ف كلذو ةرامعلاو « ةحالفلا يف

 ةيليعامبسالا ديد يميتلا لدنج نب قرب لتق ةبون حرش نم مدقت ناك دقو

 دلو هنأ ىعداو « برقملا نم مدق لجرل اودقعو » ١81/1 : افنحلا ظاعتا يف )١(

 ٠+ « همسال نايبت ال امنإ « رصصنتسملا نب رازت

 :لط» ههبش يضاق نبال ةيونلا ةريسلا يف ةيردلا بكاوكلا يف الصفم ريخلا ىظتا (1)

 06/١ ٠ : توريب ةروصم -ط ٠ نيتضورلا - ١911 : 1١١ توريب

 سرحلا نم عون كزيلاو « انتيثآ ام هباوص فيحصت وهو « كريلا » : لصألا يف (9)

 ٠ يزود مجعم يف ةدأملا ىظنا ٠ شيجلل يعيلطلا

 مجنأ ةسمخ يهو رسيألا ءازوجلا بكتم ةعنهلاو ٠ بورغلل لام مجنلا : ءونلا 09

 * طيحملا سوماقلا ٠ ىمقلا اهلزتي ةفطصم

 دل جال# د



 ةعامجل هسبكو « هلاجرو هموقو هترسأو همع ينبل لدنج نب كاحض هيخأ عمجو

 يف حرش دق ام « يعادلا مارهب ( و ٠١4٠ مهن ايغط سأر عم مهلتقو هموبصخ

 نأآب ةنسلا هذه نم نابعش يف ربخلا دروو ٠ فرعو « خيراتلا اذه نم هعضوم

 ءايباشن رخآلاو « اساوق امهدحأ نيلجر « روكذملا كاحض لتقل اويدن نيروكذملا

 نأ ىلا ةليوط نامزلا نم ةهرب هدنع اماقأو : هيلإ امهتعنصب ابرقتو هيلإ الصوف
 لوح ًاريسم آبكار ناك لدنج نب كاحض نأ كاذو « ةلهستم ةصرقلا هف اودجو

 هزايتجا قفاو « اهنم داع املف « ميتلا يدااو نم ايهل تيبب فرعت « هل ةعيض

 يف هيلع احلأو « ةحارلل امهدنع لوزنلا هالآسو هايقلظ ؛« نيدسمملا نيذه لزنمب

 لوكاس هاينأ سلج انملق « هلداعم ءالبلاو « هةلزانم ردنقلاو لزنف « لاؤسلا

 امهك ردأف المجأو «هالتقف هيلع ابثو ؛ ةولخلا عم لكألا ف عرش نيحف ءامهرضح

 رمأ امهآر املك « قمر هيف ىقب دقو كاحض ىلا امهب اونأو امهوذخأف « هلاجر

 نم هدلو هماقم ماقو « لاحلا يف هسفن تظاف مث امههدهاش ثيحب « امهلتقب
 ٠ هتدروأ هتئيه ىلعو « هباتك لصو حرشلا اذهبو « ميتلا يداو ةرامإ

 ةاضقلا يضاق « يضاقلا ةافوب دادغب ةيحان نم ربخلا درو ةجحلا يذ يفو

 يبنيزلا دمحم ني نيسحلا نب يلع مساقلا يبأ مالسالا زع نيدلا رخف لمكألا
 مامالا هيلع ىلصو.« ةئامسمخو نيعبرأو ثالث ةنس نم رحنلا مويب « هللآ همحر

 ىلع نفدو ؛ ءابقثلا بيقن هدعب هيلع ىلصو « نينموملا ريمأ هللا رمأل يهنقملا
 ءاضقلا رمأ يلوو « هللا همحر « ةفينح يبأ مامالا ةبرت يف ىدهلا رون هدلاو
 ٠ يناغمادلا نب ىلع نسحلا وبأ يضاقلا هدعب

 ةئامسمخو نيعب رأو عسبرأ ةنس تلخدو

 جن رفألا داسف رثك ناك دق « رايأ نم رشع يداحلا ءاعبرألا موي اهلوأو

 داسفو « قشم قشمد نع مهليحر دعب ؛ ةيلحاسلا روغثلاو اكعو روصي نيميقملا

 يف داسفلا يف اوعرش ثيحب + مهنببو نيدلا نيعم نيب ةرقتسملا ةندهلا طئارش

 دم ع1 أ



 ركسعلا يف نيدلا نيعم ريمألا ضوهن لاحلا تضتقاف « ةيقشمدلا لامعألا
 ناروح ةيحان يف ميخو ؛ اميف ًاثئاعو اهيلع ًاريغم « اهلامعأ ىلا يقشمدلا
 لزي ملو « ةئامسمخو. نيعبرأو ثالث ةنس رخاوأ ف برعلا بتاكو « ركسعلاب
 ءاهيضقتو مايألا عم مهفارطأو مهدالب ( ظ 154: ) ىلع اهنشو تاراغللالصاوم
 مهيديأ قلطأو « نامكرتلا نم ةرفاو ةعامج ىعدتساو « اهمرصتو تاعاسلاو
 ,داسفلا لهأو « ةيمارحلا : مهفارطأ يف هب رفظ, نمب كتفلاو « مهلامعأ بهن 5

 مهيف ةباكنلا ىلعو « ًارصاحم مهل ةيضقلا هذه ىلع لزب ملو « بارخالاو

 دتقع دندحتو « ةحلاصملا بلط ىلا مهأجلأ نأ ىلا « ًارياصم مهل ةقياضملاو

 ءرمألا اذه ريرقت ف تالسارملا تددرتو « ةعطاقملا ضعبب ةحماسملاو « ةنداهملا
 نيعبرأو عبرأ ةئس مرحملا يف هطورشي ءافولاب ناميألا ذخآو هطورشم ماكحإو
 « كلذ ىلع ناميألا تعقوو. نيتنس ةدم ةعداوملا لاح تررقتو « ةلثامسمخو

 «همامت ىلا تنكسو « كلذب نيلمعلا لهأ نم سوفنلا تنأمطاوب « فلخلا لازو
 ٠ هماكحأب ترسو

 لامعألا قف داسفأالا مهب بلطي رهظو«هدالب جن رفأ عمج ةيكاطنأ بحاص نأ هملعب

 نع هرش فكو ههئاقلل بلح رهاظ ىلا هركسع يف زرب دق هنأو « ةسلحلا

 6 هيلإ هركسعو ةسفنن هرييسبت هتدضاعم ىلا ةسام ةجاحلا نأو « لامعألا

 ريصملل « يقشمدلا ركسعلا نم رفاو قيرف يف « نيمام نب نازي نيدلا دهاجم
 (©0]تبسلا ] موي ِق هجوقو ه6 هتحصاتمو هتعاط 5 دوهجملا لذيو ؛ هنهج ىلا

 ةيحانب ركسعلا ىقاب يف نيدلا نيعم ىقبو « ةنسلا نم رفص نم لوألا رشعلا نم

 هسفن يسنالقلا نبا نأ كلذ , رفص نم يشاعلا لباقي تبسلاو « لصألا يف غارف )1

 عم كبتشا نيدلا رون نأ ادروأ 598/1 : بلحلا ةدبز باتك يف ميدعلا نباو

 بكاوكلا ًاضيأ ىلظنا * « ريفص نم نيرشعو يداح ءاعبرألا موي » ةجن ىفلا

 ١٠ .٠ : ةيردلا

 هس عا دل



 لالغلا لقنل مهسوفت بييطتو « مهفارطأ ظفحو « برعلا للح سانيإل « ناروح

 ٠ اهيلع طايتحالاو اهظفحو « ةداعلا يراج ىلع « قشمد ىلا مهلامج ىلع

 «بلح بحاص « نيدلا رون ةهج نم رئاشبلا ترو ةنسلا نم رفص فو
 مهعمجو « لوذخملا جنرفألا دشح ىلع روهظلا نم دمحلا هلو هللا هالوأ اس

 كلذو « مهرامد ليجعتو « مهراوبب ربخ نم الإ مهنم تلف. مل ثيحب « لولقملا

 نمو « فارطألاو نامكرتلا ليخ نم هاعدتسا ام هيلإ عمتجا امل نيدلا رون نأ

 توق نازب. ( و 156 ) نيدلا دهاجم ريمألا عم قشمد ركسع نم هيلإ لصو
 جنرفألا ةيحان ىلا لحرو ؛ هعمج فثكو « هتكوش تدتشاو « هسفن كلذب

 ىوس « ةلقاقم سراف فالآ ةتسلا زها هركسع راص ثيحب « ةيكاطتأ لمعب

 «ةلتاقم لجار فلأو « ةناعط سراف ةئامعبرأ ءاهز يف جنرفالاو داوسلاو ع ابنألا

 يف نيدلا رون .ضهن 7١22)بنإب فورعملا عضوملاب اولصح املق « عابتألا ىوس

 ىلع ةرفكلا لمح نيعلا ىلع نيعلا تعقو الو « مهوحن روصنملا ركسعلا
 اوقبطأ مث « تاهج ةدع نم مهيلع نوملسملا قرفتو « ةروهشملا مهتلمح نيملسملا

 مالسالا فويس تمكحتو ؛ مهيلع جاجعلا دقعناو « ناقيرفلا طلتخاو مهيلع

 رصنلا نيملسملا ركششلاو دمحلا هلو « هللا حنم دقو « ماتقلا عشقنا مث « مهيف

 مهبرحيو نيرفعم هبو نيعرصم ديعصلا ىلع اوراص دقو « نيكرشملا ىلع
 هيلق راطأو « لجألا هطبث نمم ريسيلا رفنلا الإ مهنم جني مل ثيحب « نيلوذخم

 « مهبالسإ يف نوملسملا عرشو « مهكانتحاو مهكالهب نوربخب, ثيحب « لجولا
 دجوو(؛ مهعاركو مهم انغ نم يديألا تألاتماو « مهداوس ىلع لامتشالاو

 « هسأر عطقو «© فرعف « هلاطأو هتامح نيد ًاعيرص 27 يهم دقم سنلبلا نيعللا

 ٠ توقاي ٠ بلح تاهج يف زازع لامعأ نم نصح (9)
 هءارو فلخ دقو « ةنس ةرشع ثالث همكح يف ستسا « ةيكاطنأ ريمأ دنومير وه )

 : يروصلا ميلو خيرات ٠ نيتنباو نيركذ : دالوأ ةعيرأ عم سناتسنوك هتجوز
 ٠3٠١ 94: ىفايلا 7/- 3٠١ ٠
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 مظعو « ليحلا ةوقو ه سأيلا ةدشو ؛« ةيسورملاب نيروهمشملا جنرفألا لاطبأ

 موب يف كلذو « رشلا يف يهانتلاو ؛ ةوطسلا ريكو « ةبيهلا راهتشا عم , ةقلخلا

 5 نيدلا رون لوزن مث 4 نيعبرأو عبرأ ةتس رفص نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا

 قس ملو « اهنع نيباذلاو اهتامح نم تلخ دقو « ةيكاطنتأ باب ىلع ركسعلا

 نيب تالسارملا تددرتو « مهدلب ةناصحو 6 مهدادعأ ةرثك عم اهلهأ رسغ اهمف

 «مهلاوحأ ةنايصو مهتاميإو « نيدلا رون ىلا ميلستلا بلط يف مهنييو نيدلا رون

 ٠ اهيلإ لصي نمل عنماو « اهيلع ةماقالل

 اهتقياضمو اهتلزانمل ركسعلا نم رفاو قيررف ف نيدلا حالص ريمألا بتر ناك

 بذلاو, اهظفح يف ايفاك هآر نم .اهيق بتارف 6 طرشلاب مهل ىفوو « دلبلا اوملسو

 ٠ ةنسلا نم لوألا عيبر رهش نم رشع نماثلا يف كلذو « اهنع

 ريخلا ىهنتا دقو « ةيكاطنأ ] ةيحان ىلا هركسع يف نيدلا رون ًافكتاو

 اهب نم داجنإل ؛ ةيكاطنأ بوص ىلا لحاسلا [2١7 ةيحان نم جنرفلا ضوهنب

 نم برق امو « هل ةيبلحلا لامعألا نم برق ام نوكي نأ ريرقتو « مهتعداومو

 «يسن القلانب! نع لقن ثيح « 0١ : نيتضورلا نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 75٠٠١71١699 ٠ : هخيرات يف يروصلا ميلو هدروأ .نيخ وهو

 دس 59/5



ا هذه يف ناك دق ثيحب « مهريغ ةهج ىلا اهنع لحرو « مهل ةيكاطنأ
 دق ةبونل

 «ةمجلا مئانغلا اهنم منغو « لقاعملاو عالقلاو نوصحلا نم ةيكاطنأ لوح ام كلم

 يف هلأ ناك دقو « « يقشمدلا ركسعلا يف ناز نيدلا دهاحم ريمألا هنع لصفو

 فوصوم وه امل ؛ روكشملا ركذلاو,« روهشملا ءالبلا هتلمج يف نملو ةعقولا هذه

 لصوو « بورحلا فقاومب ةفرعملاو ؛ يأرلا ةلاصأو ةلاسبلاو ةماهشلا نم هب :١

 نم رخآلا عيبر رهش عبار ءاثالثلا موي يف هتلمجو. هسمت يف الاس قشمد ىلإ

 نود راصتخالا ىلع هيف ًادمتعم حرشلا اذه « هتفصو هظفل نمو « ةنسلا

 نيدحلملا ةرفكلا نم نم يقب ام لالذإو» نيدلا ناكرأ ة ةيوقت نم هيفو « راثكإلا

 «همسا ىلاعت هللاو « روكذم روكسشم « دالبلا رئاسو ؛ دابعلا نيب روهشم وه ام

 ٠ روكشملا دومحملا هيلع

 ةيحات ىلا هركسع نم هضهنأ ناك اميف رئأ نيدلا نيعم ركذ نم ىضم دقو

 ةيكاطنأ نم نيعمتجملا جنرفألا ةاقالم ىلع « اهبحاص نيدلا رون ةناعإل « بلح

 نم « دمحلا هلو « ىلاعت هللا حنم امو « ةيماشلا لامعألا يف داسفإلل اهلامعأو

 نيدلا نيعم نأ قفن قفتاو « هنم يش ركذ نع ىنغأ ام « مهيلع رصنلاو مهب رفظلا

 عيبر رهش رخآ نم مايأ يف قشمد ىلإ لصوو « ناروحب هركسع نع لصف

 نعمأو « هيلإ اعدو , كاذ بجوأ رمأل « ةئامسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس لولا

 «هب ىدامت قالطنا كلذ بيقع هقحلف هل ( و 1١5 ) ترج ةداعل لكألا 5

 ىلع وهو, « نار وح ةيحاني ركسعلا ىلإ دوعلا ىلع هريدب اميف هداهتجا هلمحو

 ضرملا هعم دلوتو «٠2 هتوق تفعضو « هب داز دقو « قالطنالا نم ةفصلا هذه

 هبحاص ملسي داكب ال فوخم وهو « دبكلا يف هلمعو ©0١ايرطتسودب فورعملا
 ةفحم يف قشمد ىلا هدوع لاحلا تبجوإأف « هتوق تفعضو هب فجرآو « هنم

 دازف « ةنسلا نم رخآلا عبر رهش نم عباسلا تبسلا موي ف لصوف « هتاوادلل

 يللا ةليللا ف هبحنا ىضقو| « هتوق تطقسو « هتومب فاجرالاو ضرملا هب

 )١( ديدشلا راحزلا وهو انتبثأ ام هباوص فيحصت وهو ايرطنسوجب : لصألا يف ٠
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 . يف نفدو « ةنسلا ن نم رخآلا عمر نم نيرشعلاو ثكثلاثلا نينثالا موب اهتحيمص

 يتلا ةسردملا ىلا كلذ دعب لقن مث“ « اهتكلس ناك يتلا ةيكباتألا رادلا ناوبإ

 ديؤمو ؛ قالثب نيدلا ماسح عمتجا « هرمأ نم غرفو هربق يف نفد الو « اهرمع

 نيدلا ريجم سلجم يف دانجألا نايعاو, « نازثب نيدلا دهاجمو ؛ سيئرلا نيدلا
 حالص نم قفتا ام ىلع مهنيب لاحلا تررقتو « مدقتلاو رمألا هيلإو « ةعلقلاب
 ٠ لاحلا

 ءىرقملا يماطسبلا هللا دبع وبأ يفوت ةنسلا نم ىلوأل ىدامج لهتسم يو |

 دامع نب يزاغ نيدلا فيس ريمألا ةافوي لصوملا ةيحان نم ريمخلا دروو

 ىلوألا ىدامج لثاوأ يف « هب تماد ةيجنلوق ةلعب « هللا همحر كبيانأ نيدلا

 ريمألل هرمأ ٍف رظنلاوب « ع نيدلا دامع نب دودوم هيخأل رمألا ررق هنأو ةنسلا نم

 ٠ نيدلا لامحل ةر ازولاو ؛ كجوك ىلع

 ءىرق ةئكامسمخو نيعبرأو عبرأ ةنس بحر نم عساتلا ةعمجلا مود فو

 ةجرختسملا ةئيفلا لاطيإب ربنملا ىلع ةالصلا دعب نيدلا ريجم نع اشنملا روشنمل

 مهركشو هل سانلا

 نيدلاريجم نم « سيئرلا نيدلا ديؤؤم شاحيتسا لاحلا هذه بيقع ثدحو

 حالسلا ةلمحو ءاغوغلاو, ثادحألا ءاهفس نم هنكمأ نم عمج بجوأ اشاحيتسا

 ءامتحالل ةرديح ةلودلا نيز هيخأ رادو هرادن لوح مهبيترتو « ماوعلا ةلهجلا نم

 :بجر نم نيرشعو ثلاثلا ءاعبرألا موي نإ كلذو « امهيلع متن, هوركم نم مهب
 اقثو امف « امهبولق بيطيو « امهنكسي امي نيدلا ريجم نم تالسارملا تعقوو
 ( ظ 1١50 ) دانجالا ضعبو « ماوعلا نم داشتحالاو. عمجلا يف ا؟دجو « كلذب
 تاس

 هس ع9" دل



 «نجسلا باب ©2)ودصقو « روكذملا مويلا يلات سيمخلا ةليل يف ةنتفلا اراثأو

 (مهريغو روغاشلا لهأ نم ةعامج اورفنتساو «هيف نم اوقلطأو «هقالغأ اورسكو

 « ريثك عمج يف اولصحو « كلذ لثم اولعفو ؛ ؟9يقرشلا بابلا اودصقو

 «ةروصلا هذه هباحصأو. نيدلا ريحم فرع نيحف بوردلاو ةقزألا مهب تألتماو

 هددعلاو حالسلا نم هنئازخ يف ام جرخأف « كاشلا حالسلاب ةعلقلا ف اوعمتجا

 عاقيالاو, « شابوألا عمج ىلا فحزلا ىلع اومزعو « ةيركسعلا ىلع تقرفو
 كرتو « رمألا اذه ف لهمتلا نيمدقملا نم ةعامج لأسف « مهيف ةياكنلاو « مهب
 . هيلع اوحلأو « قيرحلاوب بهتلا نم دلبلا ملسقو « ءامدلا نقحت ثيحب ةلجعلا
 « نيبلا تاذ حالصإ ف فطلتلاو ةلسارملا تعقوو « مهلارتس باجأ نأ ىلا

 ثيحب « ضعب نع ضرعأو « اهضعب ىلإ ابيجأ اطورش هوخأو سيئرلا طرتشاف
 بكريالو ناويدلا ف ةمدخلا يف هيخأ دلوو هدلو نوكترو «هرادل امزالم نوكي

 « ءامهدلا تنكسو « كلذ ىلع لاحلا تررقتو « اهيلإ ًايعدتسم الإ ةعلقلا ىلا

 ةراثإو « دانعلا نم هيلع تناك ام ىلا لاحلا دوع ريرقتلا اذه دعب ثدح مث
 « نيحالفلاو عاعرلاو نيمدقملاو دانجألا نم ريثكلا عمجلا عمجو « داسملا

 ءادعألا نم هيلع نكيع نم بلطو اهب نمرصحو ةعلقلا ىلا فحزلا ىلع اوقفتاو

 مهنيب لتقور حرجو « نيقيرفلا نيب برحلا تبشنو « بجر رخاوأ يف « نايعألاو
 ءهناكم ىلا مهنم قيرف لك داعو“ ”رييس رفذ

 ةيحان ىلا هيخأو.« ةنحشلا ليعامسا نيدلا نيز رالسلا بوره كلذ قفاوو
 ةروصلا تضتقا نأ ىلإ « ةلصتم ةبراحملاو « ةرئاث ةنتفلا لزت ملو « كبلعب
 تقلطأو « ةنتفلا تنكسو « نيدلا, ريجم صاوخ نم هداعبإ سمتلا نم داعبإ

 بهنلا امهمعو « امهباحصأو هيخأو نيدلا نيز رالسلا رود يف ةباهتلا يدبأ
 امهيلع علخلاو « هيخأو سيئرلا سفن بييطت ىلا ةروصلا تعدو « بارخإللاو

 )١( ةينثتلا نم الدب عمجلاب , لصألا يف اذك ٠
 نيمسالا سفن نالمحت نالازت ام (؟) ٠



 نوكي ال ثيحب « ةسائرلاو ةرازولا ىلا سيئرلا ةداعاو « اهب فلح ناميأ دعب

 ع ٠ كراشم الو ضرتعم كلذ يف هل

 اوعرشو « داسفإلاو اهيف ثيعلل لامعألا ىلا جنرفألا روهظب ربخلا دروو

 ٠ مهرش عفدل بهأتلا ف

 ريمأ هللا رمأب ظفاحلا مامإلا اهبحاص ةافوب رصم ةيحان نم ربخلا دروو

 سماخلا يف « هللاب رصتتسملا نب مساقلا يبآ ريمألا نب ديجملا دبع نينموملا

 هدلو هدعب نم رمألا يلوو « نيعبرأو عبرأ ةنس ةرخآلا ىدامج نم ( و ا(

 يلو « هللب رفاظلاب بقلو « ظفاحلا ديجملا دبع نب ليعامسا روصنم وبأ رصألا

 لمجأو « ةريسلا نسحإف « يبرغملا لاصم نب حتفلا وبأ شويجلا ريمأ ةرازولا

 دعي نم ثدح مث “ لاوحألا تحلصور « لامعألا هرييدت تم اقتساو « ةسايسلا

 ثيحب « ةيناحبرلاو ناتوسلا نيب هوركملا فلخلاو ؛ رومألا بارطضا نم كلذ

 دعب نمألا رشنتاو « كلذ دعب ةنتفلا تنكسو « ريثكلا قلخلا نيقيرفلا نيب لتق
 نيرشعو تس ةنس مرحملا يف الوأ رمألا يلو هللا همحر ظفاحلا ناك دقو « فوخلا

 رمهشأ ةسمخو ةنس ةرشع ىنامث هيف هتماقإ ةدم تناك ثيحب « ةئامسمخو

 ثبو « ةريسلاو لامفألا نسح هنامز لوأ ناكو « اموي نيرشعو ةسمخو

 ٠ ؟10ةيعرلاو ةيركسعلا ف ناسحالا

 ةيناروحلا لامعألا يف جنرفألا داسفإب نيدلا رونب لصتا ربخلا ناك دقو

 مهملعي قشمد يف نم ىلا بتكو « مهدصقل بهأتلا ىلع مزعف « يبسلاو بهنلاب
 لصت « سراف فلأب كلذ ىلع ةنوعملا مهنم يعدتسيو « داهجلا نم هيلع مزع ام

 ةدحاو ادب اونوكي نأ جنرفألا اودهاع اوناك دقو « هيلع لوعي مدقم عم هيلا

 فرع املف « طلوغو « هيلع جتحاف « نيملسملا ركاسع نم مهدصقن نم ىلع

 نم برق املف « روفعيب'ةيركسعلا ضعبو سوبي جرمب لزنو لحر كلذ

 * ليصافتلا نم ديزملا ثيح ١97 143/7 : افنحلا ظاعتا ىظنا )0(

 ٠ نيمسالا نيذهب نافرعت قشمد جراخ (؟9)

 دل ةالثك ]ل



 جنرفألا اولسار دقو « هدصقم نيأ اوملعي ملو « هربخ اهب نم فرعوب « قشمد

 نالقسع ةيحان ىلا اوضهن دق اوناكو « هيلع داجنإلا 217 ههعم اوررقو هرمخب

 ملف « مهربخ نيدلا رون فرعو « سايناب ىلا مهلئاوأ تلصوو « ةزغ ةرامعل

 هياحصأ يدبأ "فاك كلذ عم وهو « مهداهج نع فرحنأ ال : لاقو « مهب لفحب

 « فيفختلاو نيحالفلا يف يأرلا ناسحإو « عايضلا يف داسفإلاو ثيعلا نع

 ءاهفارطأو دالبلا رئاسو « اهلامعأو قشمد لهأ نم لصاوتم كلذ عم هل ءاعدلاو

 لهأ رثكأ حزن ىتح جرملاو ةطوغلاو ناروح نع سبحنا دق ثيغلا ناكو

 لصو املف ؛ مهبرش مدعو « مهبرس عيورتو « رمألا دادتشاو لحملل اهنع ناروح

 اهيلازع تلسرأ ءامسلا نأ ةلزانلا ةمحرلاو « ردقملا ءاضقلل قفتا كبلعي ىلا

 نم ثلاثلا ءاثالثلا ذنم كلذ ماقأ ثيحب « لطهو باكسناو لطو لياو لكب

 «تاأااتماو « راهنألا تدازو ( ظ اك هللثم ىلا نيعبرأو معبرأ ةنس ةجحلا يذ

 ًاضغ تاينلاو عرزلا نم ""حوص ام داعو « اهتيحرأ ترادو « ناروح كرب

 هتلدعم نسحو هتكربب اذه : اولاقو « نيدلا رونل ءاعدلاب سانلا جضو ؛ ًايرط

 هتريسو ٠*

 لزانمي فورعملا بشخلا رسج ىلع لزفو جوعألاب هلزنم نم لحر مث
 عبرأ ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو سداسلا ءاثالثلا موي ف «0ركاسعلا
 ىلوزنب تدصق ام ىننإ : هيف لاق امب « سيّئرلاو نيدلا ريحم لسارو « نيعبرأو

 ةرثك رمألا اذه ىلا يناعد امنإو « مكتتلزانم الو « مكتن راحمل آبلاط لزنملا اذه
 مهلاومأ تذخأ نيذلا نيحالفلا نآب « نابرعلاو نار وح لهأ نم نيملسملا ةياكش
 عم ينعسب الو 4 مهل رصانلا مدعو ؛ جنن رفألا دس 6 مهلافطأو مهؤاسن تنتشو

 «نيكر شملا داهحو «نيملسملا ةرصن ىلع رادنقالا نم « دمحلا هلو « هللا ىناطعأ ام

 عم « مهل راصتتالاو : مهنع دوعقلا « يل لحب الو ؛ لاجرلاو لاملا ةرثكو

 )١( «هعم » لصألا يف ٠

 ققشتو سبي اذإ تابنلا حوص (!؟) ٠ يثألا نيال ةياهنلا ٠
 )”( ةيردلا بكاوكلا نم موق فيحصت وهو « رساعلا » لصألا يف : ١١4 *

 هبل عال سس



 مكاعد يذلا ريصقتلاو « اهنع بذلاو 3 مكلامعأ ظفح نع مكزجعب ىتف رعم

 دحأ الو « ىلاعت هللا يضري ال ام اذهو « مهيلع ًايدعتو مهل ًآملظ « ةيعرلا نم

 ٠ هريغو نالقسع رغث صيلختل نيمدقملا نم هتعاحشب قثوب

 انيفاويسو « فيسلا الإ كنيبو اننيب سيل: ةلاسرلا هذه نع باوجلا ناكف
 لوسرلا داع املف « انملع تلزنو « انتدصق نإ كعفد ىلع انئيعي ام جنرفألا نم

 ىلع مزعو « هل راكنإلاو ؛ هنم بجعتلا رثكأ « هيلع فقوو « باوجلا اذهب

 سماخلا ءاعيرألا موب وهو « مويلا كلذ دغ يف هتراحمو « دلبلا ىلا فيحزلا

 « اهماودو اهكرادتو راطمألا نم ىلاعت هللا لسرأف « ناسين نم نورشعلاو

 ٠ هنع هفرصو « كلذ نم هعنم ام

 ةئامسمخو ناعيرأو سمخ ةنس تلخدو

 نيدلا رون نيب حلصلا ررقت هيفو « مرحملا لهتسم نينثالا موي. اهلوأ
 نيملسملا ءامد كفس نم قفشأ نيدلا رون نأ كلذ يف ببسلاو « قشمد بابرأو

 « كلذ ىلا هتعد رابخأ نم هب لصتا ام عم « اهل ةقياضملاو اهبرح ىلع ماقأ نإ

 « قشمد ربنم ىلع هل ةبطخلا ةماقإو « ةعاطلا هل اولذب و ١١8 ) مهتأ قفتاو

 نيدلا رون علخو « كلذ ىلع ناميألا تعقوو « ةكسلاو ناطلسلاو ةفيلخلا دعب

 ىلع هل بطخو « ًامرتحم امركم هداعأو « قوطلاب ةلماك ةعلخ نيدلا ريجم ىلع

 « ميخملا ىلا سيئرلا ىعدتسا مث « مرحملا رشع عبار ةعمجلا موي قشمد ربنم

 نم ةعامج هيلإ جرخو « دلبلا ىلا هداعأو « اضيأ ةلمكم ةعلخ هيلع علخو

 بالطلا نم هحامتسا نم لصوف « هب اوطلتخاو « ميخملا ىلا صاوخلاو دانجألا

 نع لحرو « هلأس نم ىدكأ الو «ء هدصاق باخ ام ثيحب « ءافعضلاو ءارقفلاو

 ٠ ريد ام ليمكتو « ررق ام ماكحإ دعب ؛ بلح ىلا ادئاع دحألا ةليل هميخم

 دن قع« ب



 نم اهركسع نأب بلح ةيحان نم مرحملا نم سماخلا يف ربخلا دروو

 ٠ سانلا ةفاك حتفلا اذهب رسف « بلح ةعلق يف

 3 ةيبكاطنأ ًابلاط هركسع ف لصو. دوعسم (1)كلملا نأب ربخلا دروو

 ٠ مرحملا نم مايأ يف اهقياضو « رشاب لت ىلع لزنو

 ناسارخو قارعلا جاجح نم ةعامج قشمد ىلا لصو مرحملا نم مايأ فو
 مهطزو نابرعلا رافك نم ةعامجل ؛ مهدوع دنع جحلا قيرط يف نيذوخألملا

 نينسلا يف دحأب اهلثم لزن ام ةبيصم اوكحو « رثد ددع يف اوعمجت « مهشابوأو

 هوجو نم جحلا اذه يف ناك هنأ ركذو.« اهنم عنشأ نوكت الو « ةيلاخلا

 ةيناطلسلا ركسعلا ءارمأ نيتاوخو « اهتاضقو اهئاملعو اهئاهقفو اهثانتو ناسارخ
 كلذ عيمج ذخآف « ةرفاولا ةعتمألاو « ةمجلا لاومألاو « ريثكلا ددعلا مرحلاو
 كله نم كلهو ءاوبلسو « ءاسنلا تكتهو « رزن ”الإ لقألا ملسو « رثكألا لتقو

 «ةثداحلا ةئيزرلاو « ةحدافلا ةلزانلا هذهل رودصلا تقاضف « شطعلاو عوجلاب

 « مهن اطوأ ىلا مهدوع ىلع هردقي اوناعتسا ام مهل قلطأو « مهنم يراعلا اسكف

 ء©0ريدقلا ميكحلا ريدقتب كلذو « قشمدب نيمدقملاو ةءورملا باحصأ نم

 يف نيلسوج نبا لوصحو « قشمد نع هليحر بيقع نيدلا رون ناك دقو
 ءاهيلع لزنو « نيلسوج نبا دلب زازعا ىلا هركسع ف هجوت « ًاريسأ بلح ةعلق

 « هب قثو نم هتاقث نم اهيف بتر اهملست املف « ةعفرلاو ةعنملاو ةناصحلا نم

 ٠ هتنب ال ًاجوز نيدلا رون ناكو « ةينوق بحاص نالسرأ جلق نب دوعسم كلملا »وه )١(

 ٠ "03/7 : بلحلا ةديز ىظنا

 نيتضورىلا بحاص لقنو * ١5 : ةيردلا بكاوكلا ىظنأ ليصافتلانم ديزمل 6

 * الا//١ : صنلا اذه

 قشمد خيرات مم ا 5م



 عيبر رهش نم مايأ يف « بلح ىلإ ًادئاع «ًارورسم ًارفاظ اهنع ( لف )]١54 لحرو

 لهتسم ةعمجلا موب يف « رشاب لت نع ةبراحملاو ةقباضملا دعب ربخلا دروو
 كاذ تيحوأ بابسأل « اهتامح رثكأ لصوو « دوعسم كلملا ليحري رخآلا عيب ر

 دقفتل ؛ دخرص هنصح ىلا هجوت دق نازي نيدلا دهاحم ناكو ه هملإ تعدو

 « هرومأ ريرقتو « هظفح يف هنع بئانلا هدلو لاوحأو هلاوحأ بيترتو « هلاومأ

 ضارغألا باحصآ تاياعسب سيئرلاو نيدلا ريجم نيب ةرفت هدعب تضرعو
 لصوف « لاحلا حالصإل نيدلا دهاحم ءاعدتسا لاحلا تضتقاو « داسفلاو

 6« نيدلا ريجم بجاح « فسوب بجاحلا داعبإ طرش ىلع هتطاسوب كلذ متو

 دصقو « مهلاومأ نم ءيشل ضرعي ملو « اوهجوتو « هباحصأ عم دلبلا نع

 ٠ اهيلاو ءاطع همركأف كيلعب

 اهريزو نيب رمتسملا فلخلاب رصم ةيحان نم ةرصانتم رابخألا تناك دقو

 برحلا عوقوو « ةيركسعلا عيمجو « رالس نب رفظملا ريمألا نيبو « لاصم نبا

 نبا رفظو « ريزولا لاصم نبا لتق نع ترفسأ نأ ىلا ءامدلا كفسو « مهنم

 بيترتوحالصلا يف ىعسو « ةرازولا يف هباصنتاو « رمآلا ىلع هتبلغو « هب رالس
 ,٠ ("؟9ةرئاثلا ةنتففلا تنكسو 7١2ةرئانلا تآدهو « مهتابجاو قالطإو « دانجألا

 نامكرتلاو كارتألا نم ةعامج ف ©”)”سربوكنم لوصوب ربخلا دروو
 ثيعلا ىلع قىرصت ىلاو كاخرس ريمألا عم هعامتحاو 6 ناروحةيحان ىلا

 لمع اودصقو 4 نيدلا رون نذأب كاذ نإ ليقو 6 ناروح عايض يف داسفلاو

 «٠ بغشلاو ةنتفلا يأ )1

 ٠ ليصافتلا ىفوأ ثيح 1937717-١18 : افنحلا ظاعتا ىظنا (؟)
 1 ٠ هب فيرعتلا نكمي ىتح يسنالقلا نبا ريغ هركذي مل (””

 دل 549 ل



 ٠ عرزلا نم نيحالفلا عنمو « داسفإلل

 ًارظانم الضاف آمامإ ناكو « هللا همحر يلينحلا باهولا دبع هيقفلا نب كلملا دبع

 مكحب ع هللا امهمحر « ةفينح يبأو دمحأ نيمامالا بهدم ىلع ًآايتفم القتسم

 0( فرعي ( ناكو مدقتلاو ملعلا بلطل ناسارخب هتماقإ دنع هيلع ناك ام

 موي هل ناكو « لزهلاو دجلا يف ثيدحلا نسح « ةيسرافلاو ةسرعلاب ناسللا

 ةرثكن دوهشم هللا امهمحر (50ءادهشلا رباقم يف هدجو هينأ راوج يف هنفد

 0 ( و 159 ) هيلع نيفسأتملاو هل نيني لاو ؛ هريرس لوح نيكابلاو ملاعلا

 رخف « نيسحلا وبأ بيقنلا يضاقلا فيرشلا هتافو بيقع ًاضيأ فوتو

هدج ةلودلا رخف رباقم يف نفدو « ةنسلا نم « يجر
 ساتنلا مجفتو « هللا همحر 

 ٠ هني فرشو هتءريخل « هل

 ركسعب هرفظي نيدلا رون ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا نم بجر ينو

 « مهب كتفلاو « مهيف ةياكتلا مظعو « رشاب لت نم آببرق هثازإب نيلزانلا جن رفألا

 «دلاخ [ لت] (© نصح ىلع هماليتساو « مهيبسو مهم انغ نم يدبألا تالتماو

 ٠ هلزانمو هقياضم ناك يذلا

 بجر نبا لقن ثيح 5١9/١ : ةلبانحلا تاقبط ليذ نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )1

 ٠ يسنالقلا نيا نع هتدام

 * قباسلا ردصملا - « ريغصلا بابلاب ينعي » : هلوق اذه ىلا بجر نبا فاضأ )سس

 طوقس نع ثدحت ثيح ١7/7 : بلحلا ةديز نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ هن

 يحاون نم ةعلق « دلاخ لت » : نادلبلا مجعم يفو « نيدلا رونل نوصحلا نم ددع

 * 6 بلح

 دل 5ث دل



 سريوكيم ريمألا نأب « نار وح نم ربخلا درو بجر نم ريخألا رشعلا فو

 همزهف ؛ قشمد ركسع نم هلاجرو يجاحلا ©9”هسيونلاب فورعملا يف ىقتلإ
 ربقو لصوو « قيرطلا يف تامق « دلبلا ىلا لمحو « هنم نكمت احرج هحرجو
 . ةنسلا نم نابعش نم سداسلا نينثالا موي ف سيدارفلا رباقم يف

 جلثب اهيلازع ءامسلا تلسرأ ناضمر رهش نم رشع عبارلا ءاعبرألا موي فو
 راطقأ نم اريثك مع ثيحب « مايألا هب تدامتو « هلثم ةيلاخلا نينسلا يف رب مل

 ةعلق ىلا لامشلا دالب نم هاصقأ نإ ليقو « ةيربلاو عاقبلاو ناروح : ضرألا

 تضاقو « اهكرب تالتماو « اهتيحرأ ترادو « ناروح ةيدوأ ترجو ء ربعج

 ءاهي معنملاو « اهيلوم اوركشو « ةماعلا ةمعنلا هذهب سائلا رشبتس رشيتساو « اهرابآ

 عباتتو سوفنلا ترسو « ةرفاو ةدايز كلذ بيقع نويعلاو ىدرب راهنأ تدازو

 ٠ بشعلا تبانمو ؛ تاعارزلا ىور « ىناثلا نوناك ثيغ كلذ دعب

 نيكملا يضاقلا يفوت « ةنسلا نم ةجحلا يذ نم ثلاثلا تبسلا موب فو

 « هللا همحر ىرصص نب نسحلا دمحم ىبأ ىضاقلا نب ظوفحم تاكربلا وبأ
 فافعلاو « ريخلاب ًاروهشم ناكو « نيئامثلا رخاوأ يف وهو « هب تلاط ةلعب
 ٠ عبطلا ةمالسو

 نب لداعلا اهريزو نيب رمتسملا فلخلاب رصم ةيحان نم ربخلا دروو .

 داتعلاو رشلا باوبأو ؛ ةحوفسم مهنيب ءامدلا ثيحب اهدانجأو « رالس

5 

 ةئامسمخو نيعيرأآو ثس ةنس تلخدو

 نم مرحملا نم رشاعلا ءاعبرألا موب, فو « مرحملا لهتسم ةعمجلا موي اهلوأو

 )١( هطيضاق رخآ ردصم يف ريغلا دجأ ملو « لصألاب اذك ٠

  (2اقنحلا ظاعتا ىظنا ليصافتلا نم ديزمل : 196/17 7٠١ .

 دل 588



 مهنم رفاو قيرف دصق هيلات سيمخلا موب فو ( ظ ١١ ) « اهالاو امو قشمد

 اهنم جرخ املاف ء قشمد ركسعل ليجلا دنع اونمكو ؛ برينلاو 22)ههسلا ةيحان

 , دلبلا ىلا اومزهناف نيمكلا رهظ دقو « مهرذحف « مهيلإ ريذنلا عرسأ اهيلإ

 لصو هيلات ةعمجلا موي فو ء مهب عاقيإلا نم اوملسو « مهباقعأ نم جرخو

 ء ةمودو ءارذع نيب ام '”ايرساف نويع ىلع لزنو ؛ هركسع يف نيدلا رون

 مجلاو « ريثكلا قلخلا يف تاهجلا كلتو « 22ةيوارو اريجح يضارأ يف اولزنو

 الب اهونفاف رامثلا يفو اهولصأتساو اهودصحف « سانلا عورز يف داسفإلاو

 تعطقناو رعسلا كرحتو « دئازلا رضلا اهباحصأ كلذ رضو « عفاد الو عنام

 ءروسلاو دليلا ظفحل دادعتسالاو بهأتلا عقوو « رودصلا تقاضو « ةلباسلا

 حالص الا رثوأ ام انأ : لوقت « دلئابلا رمأ ةالو ىلا نيدلا رون لسر تفاوو

 مترهظ ناك ىراسألا نم مهيدبأ ف نم صالخو 6 نيكرشملا داهجو 6 نيملسملا

 قافولا ىلع رمألا ىرجو ؛ دامهجلا ىلع اثدضاعتو « قشمد: ركسع يف ىعم

 هاضرب امب هيلإ باوجلا دعي ملف « دارملاو راثيإلا ةياغ كلذف « دادسلاو

 ٠ هاغتبم قفاويو

 نع هركاسع يف نيدلا رون لحر هنم نيرشعلاو ثلاثلا تبسلا موب فو
 «برغلاو قرشلا نم هالاو امو مدقلا دجسم ضرأ يف لزن ثيحب « لزنملا كلذ

 دحأ هلزن ام لزنم اذهو « دلبلا يلبق ديدجلا دجسملا ىلا ميخلا ىهتنم غلبمو

 نيبو « ركسعلا لئاوأ نيب ىرجو « نينسلا نم فلس اميف ركاسعلا يمدقم نم
 ةرمتسم لاحلا لزت ملو ؛ هناكم ىلا لك داع مث « تاشوانم دلبلا نم هيلإ رهظ نم

 ١) قشمد ةطوغ * ةيحلاصلا ضرأ يف قشمد تاهرتنم نم برينلاو مهسلا : ٠12١٠١

  (7امود لبج. حفس يف ةفورعم ٠ ال8 : قشمد ةطوغ ٠

  (2ارجح نآلا اهمساو ) اريجحو « ةيلاحلا « بنيز ةديسلا » تسلا ةدلب يه ةيوار (

 ٠ 7”! الا! : قشمد ةطوغ * اهتم ةبرقم ىلع

 د 586



 آقافشإ هيف نم ةيراحمو « دلبلا ىلا فحزلا لامهإ ىلع يرونلا ركسعلا نم

 يدبأ تقلطنا ثيحب « نيتهجلا ةلتاقم ف حارجلا ناخثاو « سوفنلا لتق نم

 يحاوضو « ةطوغلاو جرملا تاعارز دصحو « داسفلا يف نيقيرفلا نم نيدسمملا

 دازو « ركسعلاو, دلبلا ىلا اهضاقنأ لقنو « ىرقلا نكاسم بارخو « دلبلا

 يهانتلا يف شابوألاو عاعرلا عمط ديازتو نيحالفلاو ءانتلا نم اهبابرأب رارضألا
 عيمج ِق عاركلا فلعل نبتلا مدعو مهنم عن أم الو مهل عدار الب داسفلا ف

 رابخألاو « رمألا بعصو بطخلا ( و ١+1 ) ) مظعو رعسلا عفتراو تاهجلا

 دقو « داعسالاو قشمد لهأل داحنالل مهعامتجاو جنرفألا داشتحاب رصانتت

 ةركنملا لاوحألا هذه ل مهراكتإ دازو « حالصلاو نيدلا لهأ رودص تقاض
 تاشوانملاو:ةهوركملا ةيضقلا هذه ىلع لاحلا لزت ملو « ةعشيتسملا بابسألاو

 رشع كلاثلا سيمخلا موي ىلا ةبراحم الو ةفحازم ريغ نم ةلصتم موي لك يف
 * ةنسلا نم رفص نم

 نيتلبقلحو اياذف يضارأ يف لزنو لزانملا هذه نم يرونلا ركسعلا لحر مث

 شويجلا نم مدقأ نم نامزلا ميدق يف فرع امو « دلبلل ةبقاصملا 17نيسماخلاو

 ةلايخ يف حارجلا رثكو « روكذملا م ويلا يف ةدراطملا تبشنو « اهنم وندلا ىلع

 ءدلبلا نم ةقلطعتملا باودو ءافمعضلاو نيحالفلا ىشاوم كلمو « هتلاجرو دليلا

 | نيقبرشعل سيمخلا موي ف لحر مثءيحاوضلاو جرملاو ةطوغلا يحالف صخبامو
 نم جنرفألا ركسع برقب فاجرالا لصاوتل « ايراد ةيحان ىلا ًادئاع رفص نم

 دادعتسإلاو « مهئاقل ىلع مئازعلا ةوقل مهرباعم نم بيرق نوكيل « داجنالل دلبلا

 لك يفو « ةوقو « ةرثك ىصحي ال ددع يف راص دق يرونلا ركسعلا نأل « مهبرحل

 هذه عم نيدلا رونو«نامكرتلا فئاوطو تاهحلا نم لصاوت امب ةداز موي لك

 بونج اياذف عقومفءنآلا ىلودلا قشمد راطم قيرط لوح ق قشمدل ةبقاصم قطانم )0(

 ةرواجم يهو « اتلبفلح » « نيتلبقلح » يلع درك طبضو « ةيلاحلا دوهيلا ةربقم

 55١ ٠ ب9 "9: قشمد ةطوغ ىلظنا « سماخلا » (« نيسماخلا » طبضو ايانذفل

 دس ةنكاك دل



 نسم نيملسملا نم دحأ لاتق ىلا عرستلا ف هركسع نم دحأل نذأب ال لاحلا

 اوناك ذإ « عفن يدجي ال اميف مدلا ةقارإ نم احرحت « هماوعو دلبلا لاجر

 نبرساخ الإ نودوعب الو « روهظلاو عرستلا ىلع رورعلاو لهحلا مهلمحب

 ركسع برقل جوعألا ةيحان ىلا لحر مث « ةروصلا هذه ىلع ماقأو « نيلولنم

 ينادبزلا ةيحان ىلا ليحرلا هيأر ىضتقاو « هدصق ىلع مهمزعو « جنرفالا

 هعامج عم « سراف فالآ ةعبرأ زهانب اقيرف هركسع نم قرفآو « مهل ارارجتسا

 مهئاقلو جنرفألا دصقل « برعلا عم ناروح لامعأ يف اونوكييل « نيمدقملا نم

 مث [ مهب ] مهعامتجاو مهيلإ يقشمدلا ركسملا جورخو « مهلوصول بقرتو
 .٠ 27ههيلع عطاقب

 يف هب لزنو « جوعألا ىلا هليحر بيقع لصو جنرفألا ركسع نأ قفتاو

 ريثك قلخ مهنم لصوو نيعبرأو تس ةنس لوألا عيبر رهش نم ثلاثلا موبلا

 « امهصاوخ يف هديؤمو نيدلا ريجم جرخو « مهجئاوح ءاضقل « دلينا ىلا

اوفداص ( ظ ١7٠ ) امو هصاوخو مهكلمب اعمتجاو « ةيعرلا نم ةرفاو ةعامجو
 

 لوزنلا مهنيب ررقتو « ةوق الو « ةرثك نم سوفنلا يف سجه امم ًائيش مهدنع

 ٠ هلامعأ لالغتساو « هكلمتل « ىرصب نصح ىلع نيركسعتاب

 ركسعلا جورخ أيهتي ملو « ءاملا سأر ىلا جننرفألا ركسع لحر مث

 ركسعلا نم ناروحي ناك نم دصقو « مهفالتخاو مهزجعل مهيلإ يقشمدلا

 عاقبالل « جنرفألا ةيحات « ريثك قلخ ف برعلا نم مهيلإ فاضنا نمو « يروتلا

 « اهب ماصتعالل ناروح ةاجل ىلا جنرفألا ركسع أجتلاو « مهيف ةياكنلاو مه

 ادئاع ؛ عاقبلا نم « رجلا نيع ىلع لزنو لحرف « نيدلا رون ىلا ربخلا ىهتناو

 تموقو نيترصاحلا نيب ام ديز دقو « مهيلع عطاقت مث مهعامتجاو » : لصألا يف )1(

 ١/ 0-95 ٠ : نيتضورلا نم ةرايعلا

 د عملالا ]ل



 نيح جنرفألا ناكو. « يقشمدلا ركسعلاو « جنرفألا دصق ًآبلاطو « قشم قشمد ىلإ

 اهتيراحمو اهتقياضمو اهتلزانمل ىرصب اودصق دقءيقشمدلا ركسعلا عم اوعمتجا
 هرب سساخ هنع اوداعو 6 هلاجر يف اهيلاو كاخرس مهيلإ رهظو + ممل كلذ بتي ملف

 نم لوألا عيدر رهش نم طسوألا رشعلا ف هلامعأ ىلإ جنرفألا ركسع ًافكناو

 مهل ةلوذبملا ةعطاقملا يقاب نوسمتلي « هديومو نيدلا ريجم اولسارو « ةنسلا
 .مكتع لحر ام هعفدن نحن الول : اولاقو « قشمد نع نيدلا رون ليحرت ىلع

 لحاسلا روغت ىلإ يرصملا لوطصالا لوصوب ربخلا درو مايألا هذه فو
 ًايكرم نوعيس هبكارم ةدع نأ ركذو « ةدعلاو ةدتعلا ةرثكو « ةوقلا نم ةباغ ف

 هيلع قفتأ دقو « ةيلاخلا نينسلا يف هلثم جرخب ملو « لاجرلاب ةنحشم ةيبرح
 اولتقف جنرفألا روغث نم افاي نم برقو « رانيد فلآ ةئامثالث برقو يكح ام
 مورلا بكارم نم ةرفاو ةدع ىلع اولوتساو ه هب اورفظ ام اوقرحأو اورسأو

 مهيدبأ ف لصحو « كلذ لثم هيف اولعفو « اكع رغث اودصق مث « جنرفألاو
 [ جنرفألا ] جاجح نم اولتقو « ةيجنرفألا ةببرحلا بكارملا نم ةرفاو ةدع
 اديص رغث اودصقو « رصم ةيحان ىلا نكمأ ام اوذفتأو « آميظع الخ مهريغو
 ٠ كلذ لثم اهيف اولعفو « سلبارطو توريبو

 خي ودت ىلع هتئاعإل روكذملا لوطسألا ةيحان ىلا هريسمب نيدلا رون دعوو
 ثدحو « اهتقياضمل اهيلإ هدوعو « قشمد رمأب هلاغتشا قفتاو « ةيجنرفألا

 هتيالول مهتراشإو « هيلإ ةيعرلاو دانجألا ليمو « اهفعضب هملعل اهتكلمب هسفن
 لامك غلي هنأ ركذف ؛ هرصحو هركسع ضرعب رمآ نيدلا رون نأ ركذو « هلدعو

 اهنم لحر مث « عاقبلا لمع نم ةيمهلدلاب لزنو لحر مث « ةلتاقم فلآ نيثالث
 موي يف ايراد يبرغ نم ايكوك ضرأ ( و 17١ ) يف لزنو « قشمد وحن آبلاط
 ناروح قيرط ىلع ليخلا تراغو « لوألا عيدار نم نيرشعلاو يداحلا تبسلا

 ؛ يشاوملاو ةلغلاو لامجلا نم ريثكلا ءيشلا ىلع تلمتشاف « قشمد ىلا



 مث « يشاوملا نم اوفداص ام اوقاتساو « جرملاو ةطوغلا ةيحان ىلع اوراغو

 «بشخلا رسج ىلا ايراد ضرأ نم لزنو « نينثالا موب يف لزنملا اذه نع لحر

 ريسيلا الإ مهنم رهظ, ملف « هيلإ ثادحألاو دانجألا جورخب دلبلا يف يدونو
 1 (37/وأ جرخي ناك نمم

 « لزنملا اذه نم لحر « رهشلا نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي فو

 « دلبلا نم برق ثيحب اهنم اندو « اهالاو امو 29ةعيطقلا ضرأ ٍف لزنو
 ٠ ةبراحم يف دش الو « فحز ريغ نم نيقبرفلا نيب ةشوانملا تعقوو

 يجبنملا 27ناسح ريمألا هيئان ميلستب نيدلا رون ىلا ربخلا دروو

 لوألا عيبر رهش نم نبرشعو سماخلا سيمخلا موي ف نامألاب رشآب لت ةنيدم
 تاقوبلاو تاسوكلاو لويطلا هركسع ف تبرضو « نيعبرأو تس ةنس

 ٠ لاوحألا ريرقتل « رشاب لت نايعأ نم ةعامج ريشبلا عم دروو « ةراشبلاب

 ةبراحمو « دلبلا ىلا فحزلا «40[ فقو ] ىلع نيدلا رون يأر رمتساو

 نيملسملا لتق ىلا ةجاح ال : لاقو « نيملسملا لتق نم ًاجرحت هنن ركسعو هلهأ

 «نيكرشملا ةدهاجم يف مهسوفت لذب نوكيل مههفرأ انأو ء اضعب مهضعب يدبأب
 عيبر رهش نم مايأ يف حلصلا دقع يف تالسارملا ددرت ةينلا هذه عم تثدحو

 ناهرب هيقفلا اهيف ددرتو « اهيلع نيع تاحارتقاو « اهيلا ريشأ طورش ىلع رخآلا

 « بوبيأ نيدلا مجن هوخأو « هوكريش نيدلا دسأ ريمألاو « يخلبلا نيدلا

 )١( هلوقب ثادحألاو دانجألا ةباجتسا مدع اللعم هتياور يف يزوجلا نبا طبس داز :
 » ةآرم -> « جنرفلاب ييوصلا نباو نيدلا ريجم داجنتسا نم مهسوفن يف ىقو امل

 نامزلا : ٠١/١" *

 * العال , 718 : قشمد ةطوغ -* اصحلا ناديم برق قشمد صاظ ةيرق ف

 تلدبتساو ىلوألا ريمألا ةرابح تفذحو « نسح ريمألا هيئان سيمألا » لصألا يف (1)

 ناسح مسا درو دقو,« انتبثأ, ام اهباوص ةفحصم اهنأل ناسحب نسح ةرابع

 8١/١ ٠ : نيتضورلا * ٠١/1" : بلحلا ةدبز ىظنا - ىضم اميف

 ٠ قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب امسديز (4)

 ا عمها



 لوبق ىلع لاحلا ترقتسا نأ ىلا تالسارملا ثتددرتنو : كلذ ف رمألا ب راقتو

 موب يف هب اضرلاو« كلذ ىلع نيتهجلا نم ناأل تمقوو « ةحرتقلا طو رشلا

 لا « روكا مويلا دغ ةممجلا موي يف هركسع يف نيدلا رون لحرو

 هيلإ وعدت ام قشمد نم سمنتلاو « اهل ةقيباضملاو « اهيلع لوزنلل « ىرصب ةيحات'

 « اهب ناك « روكذملا يلاولا كاخرس نأل « قيجانملاو برحلا تالآ نم ةجاحلا

 نيدلا رون ركن اف « مهدضتعاو « جنرفألا ىلإ لامو « هفالخو هنايصع عاش ناك

 ٠ هيلإ هركسع نم ًارفاو اقيرف ضهنآو « هيلع كلذ

 نم رشع ثلاثلا تبسلا موي ف ربعج ةعلق ةيحان نم ربخلا دروو
 ني كلام نب ىلع نيدلا زع ريمألا اهبحاص نآب رخآلا عيبر رهش ( ظ 1071 )
 فارطأ ىلع راغ دقو « ةقرلا ركسع ىلإ هباحصأ يف جرخ « كلام نب ملاس
 نيمك نم مهس هيلا قبسو « ناقبرفلا ىقتلاف « هنم اىقاتسا ام صيلختل هلامعأ

 كلام هدلو سلجو « ريعج ةعلق ىلا هباحصأ هي داعو « هيلع ىضق مهيلع رهظ

 ٠ هدعب نم رمألا هل ماقتساو « هترسأ ةعامج: هيلع عمتجاو « هيصنم يف يلع نبا

 « طايمد لهأ نأب رصم ةيحان نم نيعبرأو تس ةنس يف رابخألا تدروو

 دوقفملا يصحأ ثيحب « ثيدح الو ميدق يف هلثم دهع ام ميظع ءانف مهيف ثدح

 تبسس ةنس يفو صخش فالآ ةعبس « ةئامسمخو نيعبرأو سمخ ةنس ف مهنم

 رود تلخو « آفلأ رشع ةعبرأ عيمجلا نوكيإ ثيحب فالآ ةعبس مهلثم نيعبرأو
 ٠ اهل للاط الو « اهيقأ نكاس الو « ةقلغم تيقبو « اهلهأ نم ةريثك

 يفوت نيعبربأو تس ةنس ةرخآلا ىدامج نم ىناثلا تبسلا موي يفو

 همحر قشمد 7)22بيطخ ديدحلا ىبأ نب نيسحلا وبأ بيطخلا ديدسلا ىضاقلا

 نوتسو ناتنثا ةنس دلو , نيسحلا نب نسحلا ني هللا دبع نب نمحرلا ديع » وه )١(2.

 لعن نؤثراوتي ديدحلا يبأ تيب ناكو ٠٠٠ ريثكلا ثيدحلا عمسسو ٠ ةئامعيرأو

 ١١/١ 7١7 ٠ : نامزلا ةآرم « هلل يبنلا

 ب 4هو د



] هدلو دلو لضفلا نسحلا يبأ ىوس « هبصنم يف
 «© نسلا ثدح 20 وهو 

 نم رشثع ةثلاثلا ةليللا يف تفاو « ةلزلز ثودحي تاياكحلا تدروو

 لامعأ ف « تافحر ثالث اهل ضرألا تزتها نيعب رأوب تس ةئس ةرخآلا ىدامح

 ةدع تمدهو « تاهحلا ركاس نم .اهالاو امو. تنكسو « ناروحو قرص

 ءاهنكسو اهكرح نم ةردقب تنكس مثءاهريغو ىرصبن لزانملا ناطيح نم ةرفاو

 ٠ ريدق ءيش لك ىلع هنا « ىلآعتو هناحمس

 ريجم هجوق نيعبرأو تس ةنس بجر نم رشع يناثلا سيمخلا موي فو

 رون ىلع لخدو « اهيلإ لصوو « هصاوخ يف بلح ىلا قشمد بحاص نيدلا

 تاريرقت هعم .ررقو « هقح فا ليمجلا لعفلا يف غلابو همركأو « اهيحاص نيدلا

 ًافكناو « قشمد يف هنع ةباينلا نسحو « ةعاطأا هل لذب نأ دعب « هيلع اهحرتقا

 ىلا لصووا « مارتحالا نسحو 4 ماركالا نم هقح ف هدصق انب ًارورسم هنع

 ٠ ةئيسلا نم نابعش نم سداسلا ءاثالثلا موب يف قشمد

 (و 1075 ) ًارفاو:اقيرف نأ سايناب ةيحان نم ربخلا درو نابعش رخآ فو

 ءهباحصأ يف جنرفألا نم اهيلاو مهبلإ جرخو « اهرهاظ ىلع اوراغ نامكرتلا نم

و « اورسأو مهنم اولتقو « مهيلع نامكرتلا رهظف « مهتفاوو
 ديغ مهنم تلغي مل

 لعفلا اذه لثم ركنأف « قشمد ف نمب ربخلا لصتاو « ريسي رفنو « يلاولا

 فداص نم يقشمدلا ركسعلا نم مهيلا ضهنأو « ةعداوملاو ةئدهلا داقعنا مكحب

 اوداعو مهيدي أ يف ناك ام مهنم اولصحف « مهتقفر نع آفلختم نامكرتلا ضعب

 * مهنم رعت ةثالثب

 نبا نع ةياورلا ثيح 75/١/ ٠ : نيتضورلا نم نيترصاحلا نيب ام فيضا )1

 ٠ يسنالقلا

 عه! ب



 ركسع رثكأ نأب ريخلا درو ؛« ةنسلا نم ناضمر لئاوأ نم مايزأ فو
 ةرفاو ةدع ىلع اوراغو « اهللهأ نم ةرغ ىلع « عاقبلا ةيحان اوردصق جن رفآلا
 اوقاتساو « لافطأو خويشو ناوسنو.لاجر نم اهب ام اوحابتسافا  عايضلا نم
 ءهلاجر مهيلإ ضهن أف « كيلعب يلاوب ريخلا لصتاو « اهباودو اهيشاومو اهلماوع

 مهوقحلو « دصقلا مهوحن اوعرسأو « عاقبلا لاجر نم ريثك قلخ مهيلإ عمتجاو
 نم اولتقف مهريحو. مهطبث ام ةكرادتملا جولثلا نم مهيلع ىلاعت هلل لسرأ دقو
 كالهلا نم ملس ام يشاوملاو ىرسألا- نم اوصلختساو « رثكألا مهتلاجر
 « لاحلا ءوسو نالذخلا نم ةفص حبقأ ىلع اوذداعو « لقألا وهو « جلتلاب
 , 20نيملسملا هرصنو « هللا دمحب

 مويلا وبهو ؛ ةنسلا نم لاوش نم نيرشعلاو يناثلا تبسلا موي فو
 « ةلئاه تازه ثالث ضرألا اهل تزتها ةلزلز رهظلا ليبق تفاو طابش نم ثلاثلا
 ٠ هركذ ىلاعت هللا ةردقب تنكس مث « ناردجلاو رودلا تكرحتو

 ةيحان نم ربخلا درو اهنم.مرحملا فو « مرحملا لهتسم ءاثالثلا موب اهلولأو

 نم لتقو « هل هحاتتفاو « هركسع يف سوطرطنا نصح ىلع هلوزنب نيدلا رون
 كلذ ىلا اوبيجآف ؛« سوفنلا ىلع نامألا نوقابلا بلطو « جنرفألا نم هيف ناكأ

 يبسلاو فيسلاب « نوصحلا نم ةدع كلمو « هنع ©0داعو ةظفحلا هيف بترو

 ٠ نامألاو قرحلاو « بارخإلاو

 رون ىلا همدقف بلحب نيدلا دسأ همعب نيدلا حالص قحتلا ةنسلا هذه يف هنأ
 ش ١/ 487-86 ٠ : نيتضورلا ٠ نيدلا

 نبا نع ةياورلا ثيح 86/1١ : نيتضورلا نم ميوقتلاو « اوداعو » : لصألا يف (9)
 ٠ يسنالقلا

 دل ةةلع دل



 مرحملا نم رشاعلا سيمخلا موب يف « نالقسع ةيحان نم رابخألا تدروو

 ددعلا مهنم كله ثيحب: ةزغب 3 مهل نيرواجملا جن رفألاب نالقسع لاجر رفظ

 ٠ نوقابلا مزهناو « ريثكلا

 لسرأ ناسين رخاوأ نم مرحملا نم نيرشعلاو يناثلا ءاثالثلا ةليل قو
 هعم تداز ام ةعباتتملا قوربلاو دوعرلاب اللجم الاطه ( ظ ١07 ) ًاثيغ ىلاعت هللا

 «  لايجلاو ةيدوألا لياسمب اهئام نول لدنصتو « ةرفاو ةدابز ىدترب هايم
 ٠ ًارهاظ ًاعفن لوعبلاو ىقسلا تاعارز هب تعفتتاو

 ةرجمز نم ناك نيعبرأو عبس ةنس رفص نم رابأ رهش نم فصنلا فو
 تلاسو « راهنألا هب تدازن ام تاهج ةدع ف راطمألاو قوربلا عباتتو دوعرلا
 نيرشعلاو يناثلا دحألا مود, نم رصعلا تقو فو « ةيدوألاو لايجلا باعش هعم

 ةلئاه ةلطاحم دوعرب ةمامغ تأشن « ةنسلا نم رفص نم نيرشعلاو رابأ نم

 ( راهنلا رخآ ىلا رطملاب دوج لاطه لباوب تلهنا مث « ةجعزم رتفت ال ةعبانتم
 « فلتخملا لايحلا ءامب « نوللا ريغتملا دئازلا ليسلاب ليللاب ىددترب تلبقأ مث

 تفداصو « اهنكامأ ترمحاو « يراجملاو يقاوسلاو راهنألا تمعفأ ثبحب

 عفنو « هللا ةردقب تنكسو ه هنترفصو ريعشلا تريغف « ةسادكأو عرزلا تاحرط

 دربلا نم ناك هنأ ىكحو.  ضراعلا اذه دهاش نم رضح مث « اهتأشن نم

 «ةطوغلا رود ضعب , مدهو«ريثكلا ي ىشاوملا نم دسفأ ثيحب هل ةدح ال ام رابكلا

 نأ يكاحل ىكحو « ةقدغملا راهنألاب احئءاسو ًادكار لوقحلا 2 ءاملا راصو

 ..نامزألا ف هلثم رب مل اذه

 « كسعلا يف نيدلا ريجم هجوت نيعبرأو عبس ةنس رفص رخاوأ فو

 كاخرسل ًارصاحم هيلع لزنو:« ىرصب نصح ةيحات ىلإ ريزولا نيدلا ديوم هعمو
 عايضلا لهأ ىلع هروجو « هيهاونو هرماوأل هتفلاخمل هيلهأل آقياضمو « هيلاو

 تاقينجنملا ىعدتساو « هب مهل ةقاط ال ام مهمازلإو مهيلع هئادتعاو « ةيناروحلا

 نذاتساو« هتدهاشمل دخرص ىلا ريصملا نيدلا ريجمل قفتاو « اهتتزانل برحلا ةلآو

 «كليق نم هيف انأو كمكحب ناكملا اذه. : هل لاقف « كلذ يق هيلاو نيدلا دهاجم
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 « هيلإ جاتحي ام دادتعاب هيف بئانلا « دمحم نيدلا فيس هدلو ىلا ذمتأو

 «حيتامملا هعمو « هباحصأ ضعب يف هيلإ جرخف « هل بجي امب. نيدلا ريجم ىقلتو
 يف هيلإ لخدو « لاجرلا نم نصحلا ىلخأو « ماظعإلا نم هل بجيب ام هافوف

 « كلذ ىلع هركشو « نيدلا دهاجم لعف نم بجعتو ء كلذب رسف « هصاوخ

 ىرصب ىلع هميخم ىلإ آركاش هنع داعو « فحتلاو دوقلا' نم هدعأ ام هيلإ مدقو

 دارأ اميف لوخدلاو « حلصلا ( و +١7 ) رقتسا نأ ىلا مايأ ةدع اهنراحو

 ٠دلبلا ىلا داعو

 ايندلا ثايغ ناطاسلا ةافوب رابخألا تدرو « ةنسلا نم نابعش لئاوأ فو

 نيرشت نم لوألا رشعلل قفاوملا « ةنسلا نم لاوش نم لوألا رشعلا فو

 ثيحب « لاعسلاو ىمحلا: اهلهأل ضرعوب « ق قشمد يف ءاوهلاو ءاملا ريغت « يناثلا

 ىلع ماحزلا عقو ثيحب « لافطألاو بابشلاو خويشلاو « ماعلاو صاخلا مع

 ىصحأ نيراطعلا ضعب نأ يكاحلا ىكحو « يلغملا ليصحتل نيراطعلا تيئاوح

 « رثكألا يفاعملاو هنم ملاسلاو « ةفص نينامثو ةئامثالث ناكف « موي يف هعاب ام

 ىضق نم يضميو « هنودو عوبسالا نم رثكأ ناسنإلاب ضرم لا اذه ميقي امو

 ٠ ىتوملا ةرثكل مهيلإ جيتحاو « نيرافحلاو نيلسغملا رمآ بعصو « هلجأ

 مدقتو « ديج مظنو, « ةنسح ةباتكو « رفاو بدأ هيف ناكو ١2)0فهعلا رباقم

 ٠ دانجألا ضرعوا « ةسايسلاوبرييدتلا يف بلح يف هدلاو

 ٠ همسا ييغتي مل ٠ نآلا ىتح فورعم اهلبج يف قشمد جراخ (1)

 مدل 285



 ةئامسمخو نيعب رو نامث ةنس تلحدو

 ينو « يدجلا علاطلاو 6 لمحلا جرب يف سمشلاو « دحألا موي اهلوأ

 فورعملا لداعلا نأب رصم ةيحان: نم ربخلا درو اهنم مرحملا نم نيرشعو سداس

 « تنكمن' دق ةرازولا ف هتلزنمو « تلع دق هتيتر تناك يذلا « رالس نباب

 دق ناك هنأو. « ضقنلاو ماربالا يف همكحو « ضيقلاو طسبلا يف هرمأ ذفنو

 «ةريملاب نالقسع ةيحان ىلا رحبلا يق هزهجيل « لوطسألا لاحر يف قافتالل سلج
 يف مهو « اهل نيقياضملاو: « جنرفآلا نم اهيلع نيلزانلا ىلع اهب نم ةيوقتل
 ىلع اهلهأ فارشإو « لالغلاو لاجرلاو لاملاب « ريفغلا مجلاو. ريثكلا عمجلا

 بيقع ةعجهلاو « بصتلا نم ةحارلل ةداعلا ىلع سلجملا نم ضهن هنأو « رطخلا

 يف هيلع دمتعاو همدق دقو « سايع ريمألاب فرعي دلو هتجورل ناكو « بعتلا

 لوخدلا يف هل نذأو « هيلع معنأو ريزولا همدق دلو اذه سابعلو « لامعألا

 ذخأاف « ةداعلا ( ظ ١70 ) ىلع هتشرف يف مئان وهو هيلع لخدف« هيلإ نذا ريغب

 هب ىتأو « دحأ رعش, ملو « هباوثأ نيب هب جرخو هسأر عطقف هب هبرضو هفيس
 رفاظلا» مامإلا مدخل لاقو « مرحملا نم رشع يناثلا دحألا موي يف رصقلا باب ىلا

 كارتألا نم ةعامج ناكو « آقفانم ناك ام : هل ليقف « قفانملا سأر اذه : هللا

 مهنأو © سراق ةئامثالث ءاهز يف اوعمجتف « هسفنل لوتقملا ريزولا مهعئطصا دق

 مهفداصو « ةرهاقلا رهاظب اولصحو « ماهسلاب مهسوفت اومحف « اولتقيل اوبلثط

 ىلع مصدارتإب ؛ ليمجلا مهدعوف « ربخلا هافاو نيح سيبلب نم ًادئاع سابع

 قشمد ىلا اولصوو. « لاح حبقأ ىلع اوقرفتو « هب اوقثي ملق « مهتابجاو

 ءروكذملا لداملا بصنم ف يصح روكذما ًاسابع نإ ليقو « مرحملا رخاوأ

 [ ًاريثك ] لتق دق ناك لداعلا نإ ليقو « لامعألا ف نكمتو « رمألا هل ماقتساو

 يف نكمتو « رمألا هل ماقتسا ىتح دانجألا فانصأو ةيئاحبرلاو ةيرجحلا نم

 ٠ لامعألا

 همزع ةوقب « ماشلاو بلح ناطلس نيدلا رون ةيحان نم رابخألا تلصاوتو

 بازحأ يف وزغلل « نادلبلاو لامعألا رئاس نم نامكرتلاو ركاسعلا عمج ىلع
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 دقو « جن رفأألا نم اهيلع نيلزانلا ىلع ُنالقسع لهأ ةرصنبو « نايغطلاو كرشلا

 اهسرحبإ هللاو « ريثكلا عمجلا يف وهو « لوذخملا جربلاب اهيلإ فحزلاب اهوقياض

 «نيدلا رون: ىلا قشمد بحاص نيدلا ريجم هجوت لاحلا تضتقاو,؛ مهرشأ نم

 نسم رشع ثلاثلا تبسلا موب يف « داهحلا ىلع دضاعتلل « هركسع روهمج يف

 ءارمأ نم نيمدقملا ةعامجو امهنيب قفتاو « لامسشلا ةيحان يف هعم عمتجاو « مرحملا

 فورعملا ىصحلا: نيدلا: رون كلم دقو « رثدلا ددعلا يف مهو « نامكرتلاو لامعألا

 ةعنملا ةياغ ف وهو. « هلجعو هريسو هلهسو هللا هاضق رمأب فيسلاب 212 سلفأب

 لاملا نم ركسعللا لصحو « نمرألاو. جن رفألا نم هيف ناك نم لتقو « ةناصحلاو
 ٠ ريثكللا ىثلا ىبسلاو

 نيرثعو عسات تبسلا موبب يف هيلع اولزنو « سايناب رغن' نيبلاط اوضهنو
 لهأ ةثاغتسا تلصاون" دقو « هتكلم بابسأ تلهستو هتامح نم الخ دقو « رفص

 نم قراط ريغ نم اهنع اولفجآف « لجارو سراف فالآ ةرشع ريدقت يف مهو

 فورعملا لزنملا ىلع اولزنو « مهتهرأ مهنم ( و 175 ) ركسع الور مهقرط جنن رفألا

 نع اومجحأ مث « اهذخأو سايناب ىلع لوزنلا ةدواعم ىلع اومزعو « جوعألاب

 اهلخدو. قشمد ىلا نيدلا ريجم داعوب « اوقرفتو بجوم الو ببس ريغ نم كلذ

 نم لوألا عيبر رهش نم رشع يداحلا نينثالا موب يف « هتلمجو هسمن يف الاس

 ٠ هركسع يف اهب لزنو. « صمح ىلإ نيدلا رو داعور « ةئسلا

 سوفن تيوقو « نالقسع ىلإ رصم لوطسا لوصوب  رابخألا تدروو

 يف جنرفألا بكارم نم ةرفاو ةدعب: اورفظو « لالغلاو لاجرلاو لاملاب اهب نم
 ٠ اهيلإ جربلاب فحزلاو « اهتقياضمو اهترصاحم يف اهلاح ىلع مهو « رحبلا

 هيفنب « ةرازولا بصنم نم. هنكمت يف سيئرلل لاحلا حرش نم مدقن: دقو

 ٠ اهاوسو ةيفارغجلا رداصملا يف هدجأ مل 60

 ا ةةأثادل



 نيباوإ هئيبإ ضرعف « هسنأ دكوتو © هسفن تباع ثيحب « هل نيدن اعم لا نم هافث نم

 ريجم ىلا ةدعاسملا تضتقا « تارجاشمو تانحاشم اهنيزو ةلودلا زع هبوخأ

 هيعدتسي سيئرلا ىلا نيدلا ريجم ذفتأو « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج يف ؛ نيدلا

 نصحتلاب مهو « هراد قف سلجو « كلذ نم عنتماف « ةعلقلا يف مهني حالصالل

 ةنواعمب هنم نيدلا' نيز نكمت ىلإ لاحلا تلآو « ءاغوغلاو دليلا ثادحأب هنع

 ددلبلا نم سيئرلا جارخإ امهنيب ررقتو ؛ تمددقت بابسأل هيلع نيدلا ريجم
 ءاثالثلا موي يف هيلاو نازب نيدلا دهاجم عم دخرص نصح ىلا' هتعامجو
 هصخت امو هناتسبو هراد ءاقب» هل ررق نأ دعب « ىلوألا ىدامج نم رشع عساتلا

 «ىهنو رمأو « هيلع علخو « هناكم هل' نيدلا نيز هوخأ دلقتو « هباحصأ صخيو

 ءاشرلا سامتلاو لاعفألا ءوسو. ريصقتلاو زجعلا فا هتداع ىلع لاغشألا ذمتو

 بييطتل' كبلعي, ىلا هجوتلا كلذ بيقع نيدلا ريحم ىأرو « لامعألا لقأ ىلع

 رييدت يف هنع بوني قشمد ىلا هعم هباحصتساو هه مداخلا ءاطع اهيلاو سمت

 دهاجم رعشتساو « هعم وهو داعو: ٠ لاوحألا' حلاصم ىلع ةنوعملاو « رومأألا

 دليلا ىلا هدوع نم شحوتساف « هيف تريعت دق نيدلا ريجم ةيئ نأ نيدلا

 بغر ام ىلا ةباجإلاب دعوف « هسفن ىلع هتامبإ ىلع اهب هل فلحي نيمي ريغ نع
 ٠ فقوتلا تضنقا بابسأل افوقوم؛ رمألا ىقبو « هيف

 دق نالقسع ىلع نيلزاتلا جنرفالا نأب كلذ ءانثأ يف رابخألا تدروو

 بابسأ مهل تلهست نأ ىلا « هتحوارمو لاتقلا ةاداغمب اهوقباض (ظ 107:)

 نيب لتقو « دلبلا اومجهو هومدهق « اهروس بناوج ضعب نم اهيلع موجهلا

 اوبيجأف «ا نامألا بلط ىلا ةبلغلاو ةرورضلا' تاحلأو « ريثكلا قلخلا' نيش رفلا

 ءاهريغو رصم ةيحافن ىلا رحبلاو ربلا يف جورخلا هنكمأ نم اهنم جرخو « هيلإ
 لالغلاو ةريملاو « لاومألاو ةسرحلا ددعلا نما حتتتمملا رغثلا اذه ف نإ لبقو

 تقاضو « هعامس ءاس راطقألا ف ريخلااذه عاش املو « ركذيف رصحب ال ام

 ؛هئاضق ذفان دري ال نم ناحبسف « هلثم ثودحب راكفألا تفعاضتو « رودصلا

 ٠ هلاضمو هذوفت دنع هرمأ موتحم مفدي الو

 قشمد خيران مم ب عةالاب



 ريثما نب دمحأأ نيسحلا ىبأ بيدألا ةاقوب بلح ةيحان نم ربخلا دروو

 ةلعب « ةئامسمخو) نيعبرأو نامث' ةنس ةرخآلا ىدامجح نم مايزأ ف « رعاشلا

 افراع ًارعاش ًابيدأ ناكو هبحن ىضق ثيحب « هناسل اهيف اير « هيلع تمحه

 ديحم ءاجهلا ثيبخ « ناسللا بوهرم هنكل' ء« ضورعلا نازوأو, « ةغللا نونه

 ناكو « هيلا ءيسم الو « هيلع معنم : هئاجها عيطاقم نم ملسي داكي ال « هيف

 *  هئانثو هحدمب ال « هئاجهيب لصيب ناكو حدملا يف هنم فخآ مذلا يف هعبط

 ريعص [2١7 نب رصن ] نب دمحم هللا دبع وبأ بيدألا قشمدا ىلإ لصوو
 نامث ةنس نابعش نمب رشع يناثلا دحألا موي بلح نم رعاشلا ينارسيقلا

 اهريح ةديصق, هدشنأو. هسلحم رضحو « هل نيدلا ريجم ءاعدتساب نيعبرأو

 « اهداحتساو نوعماسلا اهنسحتساف « دصاقملاو ىناعملا ةنسح ةديقم « ةيئاب

 ىمح هل تضرعف « هلزنم ىلا هدوع قفتاو ةلص نسحأ هلصوو اهريغب, اهعفشو

 نيرشعلاو. يناثلا ءاعبرألا موب. ف هبحن ىضق طرفم لاهسإ اهعم ءاجو « ةداح
 حيلم « مظنلا غيلب « الضاف السرتم آرعاش آبيدأ ناكو « ةنسلا نم نابعش نم

 ماكحألاو موجنلا' ملع يف ةيوق دب هلو « سينجتلاو قيبطتلاا ريثك « يناعملا

 نب دمحبأ نيسحلا يبأ نيدو هنيب ناكو « خراوتلاوإ رابخألا ظفحو « ةئيهلاو

 آيهت امف امهنيي حالصالا ىلع اهعم صرح' « تانحاشم نامزلا: ميدق ىلع رينم

 ٠ ةريسيلا ةدملا هذه امهنيب ناكو « همآر نمل كلذ

 ةئامسمخو نيعبرأو نامث ةنس لئاوأ يف قشمد ىلا دادغب نم درو دق ناكو

 ءاقصو ءءاكذلايفةياغناكوءحالصلا نبا حوتنلا وبأ فوسليفلا مامإلا خيشلا

 ءباسحلاو قطنملاو ةسدنهلاو بطلا(و1075):ةيضايرلا مولعلا يف ذافنلاوءسحلا

 ريسلاو رابخألا خيراوتوءهب لصتيامو هقفلاوءديلاوملاو ماكحألاو موجنلانونفو

 يناهنصألا دامعلل رصعلا ةديرجو ريصقلا ةديرخ نم نيترصاحلا نيب ام فيضأ )١(

 ءزجلا اذه يفو ء41/١ : ١94882 قشمد ٠ط # ماشلا ءارعش مسق  بتاكلا

 * 316 ب11: ينارسيقلاو رينم نبا نم لك نع لوطم ثيدح

 اد عةةمحكااس



 « مولعلا عيمج يف هلثم <رثب مل هنأب « هيلع عامجإلا عقو ثيحبي .« بادأآلاو
 تلق ةلص ةالولا نم دحأ نم: ليقي ال ثيحب « سفنلا ةهازنو « قلخلا نسحو

 طرفم لاهسا هعمو ؛ داح ضرم هل ضرع هنأ يضقملا نيحلل قفتاو « ترثك وأ
 سداسلا دحألا موي قشمد يف هللا ةمحر ىلا فوتو آمايآ هب ماقأ « هتوق فعضأ
 « لصألاو ملعلا يف ريبك تيب. نم هنإ ليقو: « ةنسلا نم نايعش نم نيرثعلاو

 : هلحم فرعيل « عضوملا اذه يف هلاح ةفصي تايألا هذه هيفوظو

 موق سوفت حوتفلا ابأ تررس

 آ”رط ضرألا لمهأ مولع تيوح
 ةقح كاذو فوسليفلا ”تيعاد

 يراد ديعب ءاضقلا كافاوو

 ًانزح كيلع بولقلا تعدوأف

 نامزلا ف كلضف ديحو كوأر

 نايلا نم “يلجلا تنكيدو

 ىناعملا ررغ نمإ تحضوأ أامب

 نام لضفلا يف هل ام آببرغ

 نانبلا فارطأ هيلع ”ضَمعُي

 نايعلاو ينم عمسلا ماقم

 ناو ريغ يمهب ثيغلا ثلم

 ًآملظ *يلع نامزلا لخب نئ

 نيعبرأو نامث ةنس نابعش نم مايأل قفاوملا يناثلا نبرشت نم مايأ فو
 هب ايحآ ام لاطهلا كرادتملا ثيغلا نم « ركششلاو دمحلا هلو« ىلاعن' هللا لسرأ

 ءاهفافج دعي اهكرب معفأو ناروح ةيدوأ ىرجأو « بدجلاو طحقلا دعب. ضرألا

 هنفأو « ةيضاملا نينسلا يف تقولا اذه يف هلثم <رثإ مل ثيغلا اذه نإ ليقو

 5 اهنكاسم نم ةدع مده فراج ليس هنم ثدح ثيحب « ةيربط لامعأ ف طرفأ

 * هدالب ثيعمو « هدابع ىبحم ناحبسف « ةريحيلا ىلا اهامرو

 هيقفلا مامإلا خيشلا يفوت ةنسلا نم. نابعش خالسنا سيمخلا مويب فو
 يف نفدو « هللا همحر ةيفنحلا سيئر © ىخلبلا ىلع نسحلا وبأ نيدلا ناهري

 هقفتلا نم ناكو « مهنع هللا يضر « ءادهشلا روبقل رواجملا ريغصلا باب رياقم
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 عم« عكاش روهبشم وه ام ؛ هلل همحر ( ل ١م ) ةفينح يبأ مامإلا بهذم ىلع

 عضاوتلاو ملعلاو «نيدلا سومان ظفحو « نوصتلاو فافعلاو نيدلاو عرولا
 اهيف هكراش, مل ؛ ةدومحم ةيجسو» « ةيضرم ةقيرط ىلع سانلا ىلا ددرتلاو
 نزحلاو « هل نييأتلاو « ماعلاو صاخلا عيمج نم هيلع فسألا عقوو «© هريغ

 ٠ ةيلع

 كلذ, دعب ررقتو « دخرصب هلوصح يف بيسملا سيئرلا ركذ نم ىضم دق
 شاحيتسالا نم هرمراخ ام ةلازإ ىلع هل فلحلاو « نيدلا دهاحم سفن بييطت

 نايعشا رخاوأ قشمدب هراد ىلإ داعو « هيلع دمتعاو « هيلإ نكس ام رافنلاو
 هشحوأ ام هصاوخو» نيدلا: ريحم نم هرطاخن يف سجع مث ؛ اهيف ناضمر ماصو

 نم رشع يناثلا ءاثالثلا موي يف رس دلبلا نم جورخلا ىلا كلذ هاعدو « مهنم
 نم ةعامج هرثأ صقو. هبلط يف ضهن « هربخ فرع نيحف « دخرص ًابلاط لاوش
 ةملقلا ىلإ ديعأو, « هيلع ضبقف « دخرص نم برق دقو هوكرداأف « ليخلا
 ٠ اليمج الاقتعا اهب لقتعاو قشمدب

 لايجلا يف جولثلاو نكامألا يف راطمألا عباتت نم مابألا هذه ف ثدحو
 ةمدوألا هئامب تلاسو « جلثلا باذ مث م” ع هلثم ري, مل ام « ةيعاقبلا لامعألاو

 تفتلاو «راهنألا هب تألتماو « فراحلا "سناك ض ذ رألا ىلع حاسو « باعشلاو

 « ىدرب ىلا دملا لصوو « ةضفختملا ىضارألا' نم هب رم ام دسقأو « ططشلا

 « هنم بجعتلا رثك ام هنول ريغتو همظعو هنرثك نم يؤرو « اهنم برق امو

 هنا « طونقلا دعب نم ثيغلا لزنم « كلملا كلام ناحبسف « هل ماظعتساللاو

 ٠ ريدق ءيش لك ىلع

 ترهظ ءايشأ ه هركذ مدقملا ةرديح ريزولا سيئرلا نم كلذ' بيقع بيقع ددجت مث

 ةفرعملاو « بيسملا هيخأ نمو « هنم نيدلا ريجم. كلملا سفن : يف ام عم « هنع

 « هنم ةلفغ نيح ىلع « ةعلقلا ىلا هءاعدتسا لاحلا تضتقا ام داسملاو ىعسلاب

 هب تلادع مث « هثبخو. هملظ حبقو « هلاعفأ ءوسل « هب لزانلا ءاضقلا نعو
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 « ةنسلا نم ةدعقلا' يذ لهتسم دحألا موي يف « ةعلقلاب مامحلا ىلا ةيرادنجلا

 هبإ فيط مث « قدنخلا ةفاح ىلع بصنو هسأآر جرخأو « أريص هقنع تبرضو

 ةمساقمو « داسفلاو ةمعدألا يف هئنفتو هملظ عاونأ نومصيو هنوئعط سانلاو

 « هتيامحو « هريرقتب ةحابتسملا/ سانلا لاومأ ىلع قيرطلا عاطقو ء صوصللا
 نمو « ءاغوغلااو, ةماعلا تعجر مث ؛ هنم ةحارلاب جهتباو « هعرصمب رورسلا رثكو

 « هتازخو هلزانم ىنا داسفالاو ثيعلا لهأ نم داسفلا ىلع هناوعأ نم ناك

 ناوعأ اوبلغو « ىصحب ال ام اهنم اويهتتاف « هرئاخذو هثاثأو هتلغ نزاخمو

 رزنلا الإ كلذ نم ناطسلل لصحب ملو « ةرثكلاب اهيلع هدنجو ناطلسلا

 هركذ مدقملا مويلا يف دلبلا ف رظنلاو ةسائرلا رمأ ةدرو « ريسيلا (و 17)
 يلع نب دسأ نب دمحم نب معنملا دبع بلاغ يبأ نيدلا يضر سيئرلا ىلا
 ملو « ءامهدلا تنكسو « هلهأ نكسو « هبراقأ عم دليلا يف فاطو «  يميمتلا

 صاخللا نم ةبطاق سانلا رشيتساو « دحأ برطضا' الو توناح دلبلا يف قلغب

 لقنو « ملاظلا لزائم بارخإ يف غلوبو « ةيعرلا ةماعو« ةيركسعلاو ماعلاو

 « نيدسمملا ةقسفلاو « نيملاظلا ف ىلاعت يرابلا ةداع هذهو « اهباشخأ

 ”ميلأ ”هدخأ نأ ©*ةملالظ يهو ىرثقلا ”ةذنخأ اذإ ”كفر *لنخأ كلذكو

 .ام 2؟290”ديدش

 دوروب «دادغب ةيحان نم رابخألا تدرو نيعبرأو نامث ةنس ةدعقلا يذ فو

 « ةيناسارخلا لامعألا ف لاوحألا بارطضاب قرشلا ةيحان نماهيلإ رابخألا
 « راهظتسالاو « رهقلاو هيلع ءاليتسالاو « رحئس ناطلسلا ركسع لالقاو

 نم هنئازخ ٍيف ام ءاعدتساو « هيلع قييضتلاو « خلي هتكلمم راد يف هرصحو

 زغلا نم ميظع قلخب رهاوجلاو « ةعتمألاو رئاخذلاو تالآلاو « لاومألا

 ؛ ةرثدلا دادعألا يف مهللحو « مهلقاعمو مهنكامأ نم اوعمجت « نامكرتلاو

 هركاسع ةرثك عم رجنس ناطلسلل نكي ملو « ةرثكلاو داشتحالا يف يهانتلاو

 )١( دوه  ميركلا نآرقلا : ٠١17 ٠
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 ليقو « هورصحو هوبلغو هورهقف « ةوق (37ههعفدل الو « ةقاط [ مهب ] هدانجأو

 «بهنلاو لتقلاو « فلخلاو داسفلا نم اهيف ثدح لامعألا كلتو ؟”روباسين نإ
 تيهنو « هلعفا حبق نم قرفتاو « هلثم عامتساب سوفنلا عاترت ام بلسلاو
 ريدم ناحبسف ©« سلس عشبأو « بهن منشأ مهركذ مدقملا نيروكذملاب خب

 ٠ ريدق ءىش لك ىلع هنإ ؛ ءاشر املك ه هدابعو هدالب

 نيلصاولا مدعل « رعسلا' عافترإ قشمد ةئيدمب ثدح روكذملا رهشلا فو

 بحاص نيذدلا رون مدقتي « ةداعلا يراج ىلع « لامشلا دالب يف تالغلاب اهيلإ

 ءافعضلاو نيروتسملا نم اهلهأب كلذ رضأف « هرظحو « كلذ نم عنملاب ؛ بلح

 «كلذ ىلع دازو « ارانيد نيرشعو ةسمخ ةطنحلا ةرارعلا رعس غلبو نيكاسملاو

 بجوأ ام فعضلاو ةدشلاو. سؤبلا نم اوقلو « ريثكلا قلخلا دلبلا نم الخو
 نأ ركذو « تاهجلا' لك نم ةريملا تعطقناو « تاقرطلا ف ةرفاوب ةعامج توم

 ءاهتكللمم يف لاحلا هذهل عمطلاووب « اهتلزانمي قشمد دصصق ىلع مزاع نيدلا روت
 ءاهناوعأو ) كال ( اهدانجأ ةرثكو « اهناطللس ةوقل هيلع بعصتسم كلذو

 امكأ « ةمحرلاو ةقأرلاب هقلخب رظنلا نسحو « جرفلا برقل وجرملا ىلاعت هللاو

 ٠ مدقت اميف هلضفو هناسحإ دئاوع ترج

 «ةسورحملا ةعلقلا ىلإ نيدلا ىضر سيئرلا ىعدتسا ةدعقلا يذ رخاوأ ٍفو
 بكرو ؛ سرتلاو « يلحملا فيسلاو تخسلاب بوكرملاو « ةلمكملا علخلاب فرشو

 ديلقتلاب روشنملا هل بتكو « هراد ىلا' باكرلا باحصأو صاوخلا هعم

 كلملا ديدس « ةلودلا هيجو نيدلا يضر لجألا سيئرلاب بقلو 6 عاطقإلاو

 « هركذ مدقملا , مداخلا ءاطع ناكو « ءاسؤرلا فرش يلاعملا زع « ةافكلا رخف

 موقو نيترصاحلا نيب ام فيضأ دقو, ٠ هنع هعفدل الوب ةفاك هدانجأو لصألا يف )١1(
 ٠ قايسلا ميقتسي اميك صنلا

 ٠ انتبثأ ام هياوص فيحصت وهو . روواشين : لصألا يف )ل
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 طرفأو « رجهلاب هناسل قلطأو « ملظلا يف هدب دمو « رومألا رييدتب دبتسا دق

 ءاضق يف رصقو © باجحلاو ناملغلا+ « يكتشملاو يكاشلا نع باجتحالا يف
 مدقت نأ « ةررقملا ةأفاكملاو ةردقملا ةيضقألل ق قفتاو « ًاركنم ًاريصقت جئاوحلا

 ميلستب هتبلاطم و « هراد يف ام ىلع ءاليتسالاو « هدييقتو هلاقتعاب نيدلا ريجم

 ماوعلا بهنو « سوفنلا هعرصمبا ترسو « لالغوب « لام نم ؛ اهيف امو « كيلعب“

 ثيحب « كرادتملا ثيغلا' ىلاعت هللا لسرأو « هبايسأو هباحصأ تويب ءاغوغلاو

 ٠ اهتراضغو اهرارضخا نع تنابأو.« اهتراضن' نع ضرألا ترتفا

 « ةنسلا نم ةجحلا. يذ نم نيرشعلاو سماخلا نينتثالا مويب يف ناك املو
 كاذ تيجوأ بايسأل « روكذملا مداخلا ءاطع قنع برضب نيددلا ريجم. رمأ

 ءهيلإ تعدو

 نيدلا ريجيم ىعدتسا 6 ةجحلا يذ نم نبيرشعو مياسلا ءاعيرألا مو فو

 درو « هللا ةمحر كولملا جات هدحل قوتسملا « كلملا سيمت دلو « لضفلا انأ

 «كلملا سيفت نيدلا هيحو هيبأ بقل هبقلاو « هيأ ةداع ىلع هناويد' ءافيتسا هيلإ

 ٠ ىناقدزملا

 ةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس تلخدو

 يفو 4 ءازوحلا ملاعلل علاطلاو 6م مرحملا لهتسم 6 ءاعب رالا موب اهلوأ

 « هوكريش نيدلا دسأ رالهفسألا ريمألا لصو اهنم مرحملا نم يناثلا رثعلا

 بصقلا ةيحانب ميخو « قشمال رهاظ ىلا « بلح بحاص نيدلا رون نم الوسر

 « هنم شاحيتسالا عقوو « كاذ ركتاف « فلألا زهانيب ركسع يف « جرملا نم
 اميف تالسارملا ترركتو « هب طالتخالاو هيقلتل « هيلإ جورخلا لامهإو

 ٠ دارم. ليف الو دادس نع رفست ملو, « لاحلا هتضتقا
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 لصوو « تالغلاب نيلصاولا» عاطقنال ( و 176 ) تاوقألارعس الغو,

 ميخو « رفص نم ثلاثلا دحألا موي يف هوكريش ىلا هركسع يف نيّدلا رون
 ةفورعملا ةعيضلا ضرأب لزنوو « دغلا ف لحرو « ةمود/ دنع ابرسافلا نويعب

 نم هيلإ جرخو « ةيقرش نم دلبلا ىلا فحزو « ةطوغلا نم ؟١رابالا تيبب
 نيقيرفلا نم لك داع مث « مهنيب دارطلا عقوو.« ريثكلا قلخلاا هثادحأو هتيركسع

 «رفص نم رشاعلا: دحألا موي ناك املف « موي دعب, اموي فحز مث « هناكم ىلا

 لمأو « كلملا نيدلا رون ةداعسو ٠ ىضاملا رمألاو ٠ ىضقملا ردقملا رمألل

 قدصل ًايهتو « دشتحا دقو « فحزلا ركاب « نيعمجأ سانلا ةفاكو « قشمد

 « مهني دارطلا مقوو « ةداعلا ىلع يقشمدلا ركسعلا هيلإ رهظو ©« برحلا

 اوبرق ىتح مهيديأ نيب اوعفدناف « نكامأ ةدع نم ةيقرشلا. ةهجلا نم. اولمحو

 ةمرض خفان روسلا ىلع سيئوب « دلبلا يلبقنم ةغابدلاو ناسيك باب روس نم
 ريغ « ةردقملا رادقألاو + رمألا بحاص رييدن ءوسل « ةيدلبلاو ةيركسعلا نم

 دحأ يف مهيلع لوعي الو « مهل هبوؤي ال « نيظفحتسملا كارتألا نم ريسب رفن
 تلسراف « ةيدوهي ةأرما هيلعو « روسلا ىلا ةلاجرلا ضعب عرستو « جاربألا

 نم, هعيتو « دحأ هب. رعشب ملو ؛ روسلا ىلع لصحو ؛« هيف دعصق « البح' هيلإ
 « روصتم اب نيدلا رون : اوحاصو « روسلا ىلع هوبصت املع اوعلطاو « هعبت

 ,هلدعو «نيدلا رونل ةبحملا نم هيلع مه امل «ةعنامملا نم ةيعرلاو دانجألا عنتما و

 رسكف « يقرشلا بابلا ىلا هسأفب بشخلا يعاطق ضعب ردابو ؛ هركذ نسحو

 فقي ملو تاقرطلا يف اوعسو ©« بعر ىلع ركسعلا هنم لخدف حتفو « هقالغأ

 كلملا لخد مق هنم سانلا لخدو « آضبأ اموت باب حتفو « مهبدنأ نيب دحأ

 هيلع مه امل ةيركسعلاو دانجألا نمو سانلا ةفاكأ رشسو « هصاوخو نيدلا رون
 ٠ رافكلا جنرفألا ةلزانم نم فوخلاو « راعسألاءالغو عوجلا نم

 بلاقلاو « باس تيبو دنه نيدو انامرجو ةحينملا اهلمع نم: ناك , تبرخ ةديلب 6

 ٠ #9 : قشمد ةطوغ . انامرج يقرش نايعلل لثاملا ريبكلا لتلا اهنأ
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 بيطقا « نيدلا رون: ىلا جرخو « هلامو هسفن: ىلع نموأو هبلإ ذدفمتأو © ةعئقلا

 رم دقو © هركذ مدقملا دحألا' موب يف ةعلقلا لخدو « ليمحلا هدعوو © ةسفن

 نم ءيش' باهنتا نم عنملاو « ةيعرنلا نامألاب, ةادانملاب لاحلا ف نيدلا رون

 اوثاعف « هريغو 0١2يلع قوس ىلا شابوألاو عاعرلا نم موق عرستو « مهرود
 ( ظ ١77 ) بيط امب دليلا لهأ ىلا نيدلا رون' كلملا ىلوملا ذمنآو « اونو

 ةعلقلاب هروادا 5 هلا ناك ام نيدلا ريحم جرخأو 6 مهتر مت لازأو 4 مهس ومن

 راد « ةيبكن انألا رادلاى لا هنرثكأ ىلع ثاثكلاو تاللالاو « لاملا نم نئازخللاو

 دارأ نمو ©« هصاوخ ف صمح ىلا ريسلملاب هيلا مدقت م 4 ًامايأ ماقأو م« هدج

 عايض ةدع هعاطقإب روشنملا هل بتك نأ دعب « هعابتأو هبابسأ نم هعم نوكلا

 4 راحتلاو 4 ءاهقفلا| نم ةيعرلا لثامأأ مويلا كلذ كعبا رضحأأ م )ع (98ةردقملا

 دوعي امير مهل رظنلا نسحو « مهسوفت رورسو « مهسانيإ يف داز امبب اويطوخو
 ركسشلاو 6 هيلع ءانثلاو ماهل ءاعدلا رثك افا « مهلامآ قشحتو « مهلاوحأ حالصبإ

 لقبلا قوسو « خيطيلا راد قوفح لاطيا كيذ الث ملأ « هيلإ هوراصأ آم ىلع هلل

 «ةعمجلا ةالص دعب ريبنملا ىلع ءىرقو ءروشنأ ا كلذب أشنو« راهنألا ثامضو

 ةقطنم دادتما ىلا ليغلا قوس مساب فرع ام ماق ثيح « ةعلقلا نم ةبرقم ىلع )1١(

 2 صمحب ماقأ هنإف نيدلا ريجم امآو » ١٠م : رهأيلا هباتك يف ريثألا نبا دروأ )0

 نأ فاخف « نيسدلا روث ىلا نمألا يهنأف « ةنتفلا ةراثا يف قشمد لهأ لسارو

 ذخأف « جنرفلا ةرواجم عم اميس ال « رذمت امبر لب « هيفالت قشي ام ثدحي

 نع راسو ٠ اهضري ملف « سلاب ةنيدم اهنع هضوعو 2 نيدلا ريجم نم صمح
 0 ةيماظنلا ةسردملا رواجت اراد ىنتباوا « دادغبي ماقأف 3 قارعلاا ىلا ماشلا

 ٠ « اهب يفوتو
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 هللاو «( همالعأ ة ةرصفاو © هما ماوبدب ىلاعت هلبآ ىلا ءاعدلا عقرب نيشيعتملاو

 ٠ ةلضفو ةنمد ةباجإلا ”يل و هن احبس

 ديعاو « لاقتعالا نم حتفلا' موي قلطأ دق ناز نيدلا دهاجم ناك دقو.
 بئانلا هدلو عم قشمد ىلا بيسملا نيدلا ديم: سيئرلا لصوو « هراد ىلا
 نيم ء ءيشل' ضرعتلا كرتاو « اهموزلل ىلع الوعم « هراد ىلا دخرص يفا هنع
 « داسفلا رامضإ نع ةبرعملا بابسألا نم هنم ادبق « لامعألاو تاقرصتلا

 « هيق ةينلا داسف ىلا آيعاد ناك آم « داشرلاو٠ دادسلا جهانم نع لودعلاو
 قالطناو ضرم هعم هقحل مث « رسنو هب لاط دق حتتف هيلجر ىدحا يف ناكو

 , دهاز هيف يف عالقو « لصتم قاهف عم هتوق طقسأو « هيلع طرفأ كرادتم

 لوألا عيبر ره نم عبارلا ءاعيرألا موي اهتحيبص يتلا ةليللا يف هبحت ىضقف

 ,هنم ةحارلاو ؛ هكلهمب' سانلا رشيتساو « هراد' ف نفدو نيعبرأو! عست ةنس
 انهي لاطل « هلالتخاو» هن ونج عم هيزاخ اخم تدع ول ثيحب « هلاعفأ ءوس نمو
 ء'فصولا» اهلع زحعو « حرشلا

 ةاقوي ه نيادرام ةيحان نم ريخلا درو « ةنيملا نم مرحملا رخاوأ فو

 لوأ يف « هللا همحر « قترأ نب يزاغ ليا نب نيدلا ماسح ريما اهيحاص

 «بدألاو ملعلا لهذل احم ًايكذ « نامكارتلا يف هردق فرش عم: ناكو « مرحملا

 هه ةليضفلاب هلاثمأ نع ًازيمم

 نأ « رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا نم لوأألا عيار رهش يفو

 هنوخأ ىلا نكر ناك 4 اهمحاص (وا ااه ( نينموملا ريمأأ هللاب رفاظلا مامإلا

 تاقاوأ يفا م سنأو م نسح نب حلاص مهمع نبأ ىلاو « لدرجو فساووير

 سيمخلا موب ف هرمأ اومفخاو « هولتقو هولاننغاإو 6 هيللعا اولطعفا « ةثاررسم

 هدلوو «ريزولا سابع لداعلا + مامإلا رضحوإ نيعبرأو عسق ةلسا رفص خالسلا

 : مهل ليقف مسرلاا ىلع مالسلل نيمدقملاو ءارمألا نم ةعامجو. 6 نيدلا رصان

 6 مهيلع جتحاف هتدايعل هيلع لوخدلا اويللطفا « مسجلا ث ثانلم, نينمؤملا ريمأ نإ

 لاحلاا تضتفاو 4 فشكتاو رمألا رهظف 6 باطلا ْق اوحلأو 6 اولشإ ملف
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 وهو « ىسيع رفاظلا دلو. ةماقإو « ةعاسلاو تقولا| يف ةانجلان لتق ىلا ةعراسملا

 دانحألا' ىلع ةعيبلا ذخأو «  هللا رصنب. رئافلا هوبقلو ؛ نينس ثالث زهانن ريغص

 هيلإو « ريزولا سابع لداعلاو « ةداعلا يراج ىلع ةيعرلا نايعأو ةيركسعلاو

 «كي نر نب عئالط « نيملسملا سراف ريمألا نأب كلذ دعب ريخلا درو, مث

 ءربخلا هيلإ ىهتنا امل « نيروكذملا ناعجشلاو « نيمدقملا ءارمألا رباكأ نم وهو
 دوعلا دصقو « دشتحاو عمجو « ضعتماو « كاذل قلق « رصم نع ٍبئاغ وهو

 ىلع مادقإلاو ةيلثلا فاخ « عمج امب ريزولا سابع فرع املف « رصم ىلا
 ىلع ماقملا هنكسي ملإو « ريثكلا هدشح يف هتاقالمي هل ةقاط ال ذإ « ةكلهلا

 «هباحصأ هوجوو همرحو « هبابسأو هصاوخ ف برهلل بهأتق « سفنلاب راطخلا

 نالقسع لامعأ نم برق املق « ًاذغم راسوي « هعاركو هلمجتو هلام نم ًايهن امو

 ءهدصق نم ةلقو « هعم نم ةرثكب رتغاف ؛ جن ذفألا ةلايخ نم ةعامج هيلا: رهظ ةزغو

 هل دلوو وه ةميزه حبقأ مزهناو « هيلع اوناعآو هياحصأ لتق هيلع اولمح اف

 .هعاركوب هلامو همرحو.هدلو عم رالسلا نبآ: لتق يذلا ريبكلا هنبا رسأو.« ريغص

 تامو « شطعلاو عوجلا نم يقل بره نمو ؛ جنرفألا يدبأ يف اولصحو
 «برهلا هاجت نم مهنم قشمد ىلا لصوتو « باودلاو سانلا نم ريثكلا ددعلا

 نم رخآلا عيبر رهش رخاوأ يف « رقفلاور يرعلاو. مدعلا نم ةفص عنشأ ىلع

 ناحيسف « جنرفألا ديب ةيضقملا ةبيصملا هذهب نيملسملا رودص تقاضو « ةنسلا
 ٠29 رمأ موتحم الو « ءاضق هل د“ ال نم

 --7١5 ٠ 708/7 : افنحلا ظاعتا ىظنا ليصافتلا نم ديلا (1)
 نمب راس هنإف سايع امأو » : نكذيو ةرهاقلا ىلا عئالط لوخد يزيرقملا يوري )0

 جنرفلا ىلا رفاظلا تخأ تلسرأف ٠ ماشلا دالب ىلا اهنم ريسيلا ةليأ, ديري هعم
 ىلا جورخلا يف لاومألا مهل لذبتو « لاحلا مهملعت ديربلا ىلع السر نالقسعب

 ىلا اوباجاف , ةرهاقلا ىلا هب اوثعبي نأو « هعم ام عيمج مهتحاباو « سابع
 « 7١82/9 795١ : اقنحلا ظامتا ٠ « كلذ

 هوا ل



 ويأ نيدلا دجم رالسهفسالا ريمألا لصو ؛ لوألا عيبر رهش رخآ فو

 «قشمد ىلا بلح يف نيدلا رون كلملا ( ظ 178) ىلوملا بئان دمحم 22)ركب
 رييدتو « بلح ف هببصنم ىلا ًائفكنم داعو ًامايأ ماقآو 3 جحلا نم هدوع بيقع

 ٠ اهلاوحأ ديدستو اهلامعأ

 قشمد يف راث « ةئثادسمخو نيعبرأو عسن' ةنس رخآلا عيبر رهش فرو

 ْنآب « رصم ةيحان نم ربخلا درنو ةئسلا نم ىلورألا ىدامج نم مايرأ فو

 ىلع « سينت ةنيدم ىلا تلصو, ةيلقص نم « جنرفألا بكارم نم ةرفاو ةدع
 تداعو « تيهنتاو تببسو. ترسأو: تلتقو « اهيلع تمجهف اهلهأ نم ةلظفغ نيح

 يف اهنم بره ناك نم داع كلذ دعبو ؟")ًأرفص اهكرتو مايأ ةثالث دعب مكانعلاب

 عامتسا دنع « رودصلا تقاضوو « ىفتخاو 9 ملس نمو « ةثداحلا' دعب رحبلا

 ٠ هوركملا ريخلا اذه

 نيدللا رخف يضاقلا ةافوي « بلح ةيحان نم ريخلا درو ناضمر رهش فو

 ةسمه اذ ناكو « هللا همحر « يسوسرطلا دمصلا دبع نب دمحم روصنم يبأ

 بيرغ نم هب ملي نمو هدلاوو هراد يف ةرهاظ ةءورمو.« ةئيضم ةظقيرو « ةيضام
 رثأو « ةيروتلا ةيكلملا مايإأ ف بلح لامعأ ف هفرصتو هرمأ دمت دقو « دفاوو

 ٠ لازتعا لمجأ كلذ نع لزعنا مث هعافترا هب رفوت « ًانسح ًآرثآ فوقولا يف

 مهركذ دريد « هتوخأ ىلعو هيلع دامتعالا ريثك نيدلا روث ناكو. . ةيادثا نبا وه هلل

 ٠.ةةؤ/١ نيتضورلا . ةيبرونلا مايألا يف ًاريثك

 ثيح( : نيتضورلا نم ماوق فيحصت:  يهو م ( رفصا يه وا » : لصألا: يف )

 ٠ يسنالقلا نبا ةياور

 | ةء لال



 « ةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس ناضمر رهش نم نماثلا ءاثالثلا موي يفو

 نسح ناكو « هللا همحر « يرعملا بيبطلا نيسح نب دمحم وبأ ميكحلا يفوت

 دنعو « هيلع فسأتلا رثكف « ةفرعملا ىقاث ؛ ةبرجتلا ريثك « ةعانصلاو ةقيرطلا

 ٠ هلثم دقف

 ةئتامسمخو نيسمخ ةنس تلخدو

 ةجرد نورشع برقعلا علاطلاو « مرحملا لهتسم نينثالا موب اهلونأو
 عيبر نم نيرثعلاو عبارلا مويلا فو « ةيناث نوعبرأو نامثو ةقيقد نوثالثو
 بحاص « نيدلا رون لداعلا كلملا نيب ةعداوملا بايسأ تررقت « ةنسلا نم لوألا

 لاحلا هذه ىلع ةدعاقلا تدهمتو « ةئسلا ريدقت جن رفألا كلم نييبو « قشمد

 يرونلا يكللملا رمألا جرخ كلذ نم لئالق مايأ دعبو « ةرقتسملا ةدملا رخآ ىلا

 لحرو كلذ ىلا باجأف « اهميلست هنم بلطو « كبلعي يئاو كاحض ىلع ضبقلاب

 ( و ١4 ) نم عباسلا سيمخلا موب فو. « اهملستل اهيلإ روصنملا ركسعلا

 «هيلإ تملسس نم اهيف بترو « ١2'اهميلست ناك ةنسلا نم لوألا عيبر رهش
 نم بجر نم نيرشعو:. يداحلا نينثالا موي فو « هيلع اهظفح يف دمتعاو
 لداعلا كلملا ءاعدتسا دنع « بلح ىلا هوكريش نيدلا دسأ ريمألا هجوت ةنسلا

 ٠ هل نيدلا رون

 بصتتملا نأب رصم ةيحان نم ربخلا درو « ةنسلا نم نابعش نم مايأ فو
 ةحلاصم ىلع مزع رمألا هل ماقتسا ال « كيزر نبا مالسالا سراف ةرازولا يف
 نم مهيلإ لمحت لامب مهتعناصمو « مهرش فافكتساو « مهتعداومو جن رفألا

 «قشمد بحاص ريجم نأ يكذ دق نيخرّؤملا ضعب تيأرو » : 19/١ : نيتضورلايف )١(

 الجر ةعلقلا ىلوو  كيلعب  دلبلا يف هلعجو 2 ةعلقلا نم نيدلا مجن لزنأ

 ًاكاحض ( ٠

 ب 6ةءقبال



 كلذ يف مهرواش نيحف « دانجألا نم نيمدقملا عاطقا ىلع ضرفي امو.« ةنازخلا
 هب نوضترب نم هب لادبتسالاو هلزع ىلع اومزعو « هئم اورفقتو « هوركتأ

 نسحو ةلاسبلاو ةماهشلاب ًاروهشم 2١١.٠ ريمألاب فرعب ًامدقم .اوراتخاو

 «سأبلا ديدش ةيرحبلا نم امدقم يرصملا لوطسألا ةيلوتل ىضتراو « ةسايسلا

 «جنرفألا ناسلب نوملكتي, رحبلا لاجر نم ةعامج راتخاف « رحبلا لاغشأب ًاريصب
 علقأو « ةيلوطسألا بكارملا نم ةدع يف مهضهنآو « جنرفألا سايل مهسبلأو

 فرعتو.« مورلا بكارمي ةفورعملا كلاسملاو نماكملاو نكامألا فشكل رحبلا يف
 ( ةريبك ةيمور ةروتخش هيف نأ هل ركذ دقو « روص ءانيم دصق مث « اهلاوحأ

 ىلوتساو « اهيف نم لتقو « اهكلمو اهيلع مجهف « رفاو ريبك لامو « لاجر اهيف
 بكارمي رفظف « رحيلا يف اهنع داعو « اهقرحأ مث مايأ ةثالث ماقأو « هتوح ام ىلع

 ٠ ىرسألاو مئانغلاب رصم ىلا آتفكتم داعو « بهتتاو رسأو. لتقف « جنرفا جاجح

 نيب فلخلا عوقوب « بلح ةيحان نم ربخلا درو « روكذملا رهشلا فو
 «نالسرأ جيلق دالوأ نيدإو « شملتق دالوأ نيبو « هتافو دعب دوعسم كلملا دالوأ

 حلصلل مهنيب لخد بلحو قشمد بحاص نيدلا رون لداعلا كلملا نأو

 « جنرفألاو مورلا نم ءادعألل يوقملا فلخلا نم ريذحتلاو « حالصالاو

 فحتلا لذبو « طسوت نسحأب كلذ يف غلابو « ةيمالسالا لقاعملا ف مهعمطو
 ٠ لاوحألا مهتيب تحلصو « تافطالملاو

 يمنقملا مامالا نأ قارعلا ةيحان نم ناوألا اذه يف رابخألا ترصانتو

 عمجم هنأو « قفانم ودع الو ققاشم فلاخم هل قبي ملو « همكح نع لداعو هل

 ٠ هرمأل ةفلاخملا تاهجلا ( ظ ١ ) دصق ىلع

 اذه مسا ىنكذي نأ نود ىبخلا اذه ركذ ىلع يزيرقملا ىتأ دقو ٠ لصألاب غارق )١(
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 داع ةئامسخو نيسمخ ةنس ةجحلا يذ نم رشاعلا ةعمجلا موب فو

 كلذ لبق ريخلا درو ناك دقو « بلح نم قشمد ىلا نيدلا رون لداعلا كلملا

 لداعلا كلملا ىلع درو (07قئرأ نب نامكسس نب دواد نب نالسرأ ارق ريمُذلا نأب

 « همدقمي رورسلاو.« هل ماركإإلا ف غلابف «© بلح لامعأب وهو « نيدلا رون

 هنع داع مم « ءاطعلاو فحتلا نم هرمأ مظعو « هردق لج امب هفطلأو هفطالو

 ٠ ًاركاش ًارورسم « هلمع ىلا

 نيدلارون لداعلا كلملا نأب نيسمخ ةنس ناضمر رهش يف ًاضيأ ربخلا دروو
 نب دوعسم كلملا نب نالسرأ جلق كلملاب ةصتخملا لامعألاب هركسع يف لزن
 اهنوصحو اهعالق نم ةدع كلمف « اهالاو امو « ةينوق كلم شملتق نب ناميلس
 تالودو نونلا وذ هاوخآو. نالسرأ جلق كلملا ناكو « نامألاو فيسلاب

 اوقزر دوعسم كلملا دالوأ نأ قفتاو « دنمثتادلا دالوأ ةيراحمب نيلعتشم
 عضوم ىلع تناك ةعقو يف هركسع ىلع راهظالاو دنمشنادلا دالوأ ىلع رصنلا
 3 نالسرأ جلق داع املف « ةئامسمخو نيسمخ ةنس نابعش يف ارصقأب فرعي
 هعشبتساو ءرمألا اذه هيلع مظع «هدالب يف نيدلا رون لداعلا نم ناك ام فرعو
 « هيلع راكتإلاو, ةيتاعملاب هلسارو.ء رهصلاو ةنداهملاو ةعداوملا نم امهنيي أم عم

 امهنبي رمألا ىقبو « لاقملا ليمجو راذتعالا نسحب هباجأو« ديدهتلاو ديعولاو
 ٠ ١ لاحلا هذه ىلع ارمتسم

 ةئامسمخو نيسمخو ىدحإ ةنس تلخدو

 دةحرد ةرشع سمخ ولدلا ملاطلاو 6 مرحملا لهتسم ةعمجلا موب اهلوأو

 نم سداسلا ةعمجلا مول جاجحلا لوصو 2 دعبو ] ةقيقد ةرشع تسو

 مت ريخأتوإ ميدقتاوا ىتبا ةرابعلا, فو , ©« ناك ام داعو فرعا املق: » : لصألا يف )١(
 ٠ يسنالقلا نبا نع ةياورلا ثيح ١ ٠٠١ : نيتضورلا .نم كلذ ميوقبت .



 ضعب يف « بلح ةيحان ىلا نيدلا رون لداعلا كلملا هجوت ةنسلا نم رفص
 ريخ ءاهنتا دنع « ةنسلا نم رفص نم نيرشعلاو.عبارلا ءاثالثلا موي يف هركسع
 رشمملا ةقيرط ف هفداصو « مهداسفاو « بلح لامعأ ف مهثيعب هبلإ جن رفألا

 مهنم ةعامج مهلتقو ©« مراح ىلع نيدسفملا جنرفألاب بلح يف هركسع رفظب
 « نيروكذملا جنرفألا سوؤر نم ةرفاو ةدع رشبملا عم لصوو « مهرسأو

 ٠ قشمد يف اهب فيطو

 هيقفلا خيشلا يفوت ةنسلا نم لوألا عيير رهش نم ثلاثلا ءاثالثلا موب ٍفو»
 نسح ناكو هللا همحر يناروحلا نباب فورعملا دمحم نب ابن نايبلا وبأ دهازلا

 ًآبحم « ًآفيفع ةقث آنيدم « ىضق نأ ىلا انئيص ( و 18١ ) اشن ذم ةقبرطلا
 يف هربقل هريرس جورخ دنع هل ناكو « برعلا ةغلل ةعلاطملاو « بدألاو مناعلل

 ( مهنع هللا يضر ءادهشلا نم ةباحصلا روبقل ةرورجملا ريغصلا بابلا رياقم

 ٠ ؟1”هيلع نيفسأتملاو هل نيفسأتملا ةرثك نم دوهشم موب

 نسحلا ىبأ نيدلا ءاهب ديسلا فيرشلا ةافوب بلح ةيحان نم ربخلا دروو

 عياسلا مويلا يف « هللا ةمحر 6 يوسوملا ينيسحلا دمحم نب يدهملا نبي يداهلا

 « لاعفألا روكشم « لالخلاو قالخألا ليمج « ةيسرافلاو ةيبرعلاب ناسللا

 لداعلا كلملا نم لحملا نيكم ؛ ردصلا عساو ؛ ثيدحلا حيلم « سفنلا ميرك

 نم هلات و < هالع هللا مادآ ماشلا ناطلس ه نيملسملاو مالسالا نكرر نيدلا رون

 هذه هيف مظنو ( هدنع نيكملا هناكم هيضتقب ام هيلع فسأتلا:و هدقفل نزحلاا

 يسن االقلا نبا هدروأ ام لقتو  ه 68١  ةنس تايفو يف يزوجلا نبا طبس هركذ )0

 نم ًاموي لخد + ناييلا ابأ نأ قشمدب يخي اشم ضعب يل ىكحو » : هيلع دازو

 نوبلثي مهو « يلامشلا طئاحلا يف ماوقأ ىلا رظنف «٠ قشمد عماج ىلا تاعاسلا

 كركذ مهتيسنأ امك مهللا : لاقو هيدي عفرو « ةليقلا ليقتساف « سانلا ضارعأ

 17171/١ 185 ٠ : نامزلا ةآرم ٠ « يركذ مهسنأف

 هس 01



 ترأر نأ كاذ تبجوأ ةمكحتسم ةدوم هنيبو هنيب ناك نم اهب هاثر تايبألا

 : يهو هركذ عم « عضوملا اذه يف اهتامثإ

 امل نيدلا ءامهب ىعانلا ىعن

 لضفو روعسلع يذ لك ع”ورف

 نزح قافآلا ةنازغ هتكد

 هيلع ًآم> نويعلا تليساو

 دا لك يف هلضف رشنيو
 يلاعملا يكبت هناتسح ىلع

 تافص اهل غيلبلا مار ولف

 ىهاضُي ال ”حيعمص ”قلخ هل
 يمهي .ثيغلاك اهدوج ”فكو

 سرُفو برع يف نافرش هل

 لالج يف لجاس ال ىحضأف
 ايازرلا دنع هلاثمآ ىلع
 ًامدق هابأ نيسحلا ناك نمو

 حيرض بلح يف هاراو نت

 ًابيرغ ًادرفنم هيف حبصأو
 اياربلا يف راج مسرلا اذهف
 ءون لك مقامع تحرب الف

 يرست تاومألا يبحم ةمحرو
 ”فوته تحان ام مايألا ىددتص

 كا ا و

 حاتملا ردقفلا لزان هانأ

 حاصفلا برعلاو ءايدألا نم

 حابصلا ءوض هؤزر ملظأو
 حاحصلا لقحملا ةداع كلذك

 حارجلا يماد مجوم ةقرحب

 حاصف ةربحم رظافلاب

 حادر روخ لكاث ةعمدب

 حادتماو ثارم نع رصقل

 حاص ءاجرألا قرشم هجوو
 حابملا دوجلاك نيفاعلا ىلع

 حافصلا هفهرمب الاص دقو

 حامس الو ريلي فرش الو

 ( ؟مه+) حاطبلا بابرأ بويج طقت
 حادقلا يف ىتلعمل لان دقف
 حاسفلا هنطاوم نع ”ديعب

 حاضو سلغ يف نيلهألا نع
 حارتقا الو نوكيي دصق الب
 يحاقألا راونأب هثض ورثت

 حاورلا فو ودفلا يف هيلع
 يحادالا "ضيب هرفقب حالو

 قشمد خيرات مجسم



 ٠ءلالخلا روكشم « ةقيرطلا نسح « ًافيفع آيقت اريخ ناكو 4 هللا همحر قشمدد

 اسهيلاوتو ةكرابملا ةنسلا هذه يف ةثداحلا لزالزلا حرش

 : ةئامسمخو نيسمخو. ىدحإ ةنس نايعش نم عساتلا سيمخلا ةليل يف
 تفاو. « اهنم ةيناثلا ةعاسلا يف « لولبا نم نيرشعلاو عباسلا مويلل قفاوملا

 نم ةردقي تنكس مث « تارم عبرأ وأ ثالث ضرألا اهب تفجر « ةميظع ةلزلز
 كلذ دعي ىفاو مث « رهاق رداق كيلم نم ىلاعتو هناحبس « اهنكسو اهكرح

 اهلبق تءاجو ةلكاه ةلزلز ؛ روكذملا نايعش نم نيرشعو ىناثلا ءاعبرألا ةليل

 ثيحب « نهنود ثالث كلذ دعب ءاج مث « ليللا فو راهنلا يف اهلثم اهدعبو
 : روكذملا رهشلا نم نيرشعو سماخلا تبسلا ةليل فو « تارم تسم نيصحأ
 ةردقب تنكس مث « هرخآو راهنلا لوأ يف « اهنم سانلا عاترإ ةلزاز تءاج
 ٠ ىلاعتو هناحبس « اهكر حم

 « ةريثك عضاوم مادهناب « ةامحو بلح ةيحان نم رابخألا تلصاوتو

 يصحأ يذلا نأ ركذو « 290ةلئاهلا لزالزلا هذهي ةيمافآ جاربأ نم جرب مادهناو
 لثم فرع امو « ملعأ ىلاعت هللاو يكح امن ىلع « نيعب رألا ريدقت اهنم هددع

 نبرشعو عساتلا ءاعبرألا موب يفو « ةيئاخلا رصعألاو « ةيضاملا نينسلا يف كلذ
 ؛ راهنلا رخآ هركذ مدقت ام ولت ةلزاز تفاو  نابعش  هنيعب رهشلا نم
 ناضمر رهش لوأ نينثالا موي يف ىفاو. مث « هرخآ يف ةيناث ليللا يف تءاجو
 ىفاو ( 5 ١ ( مث « ةثلاثو « ةيناث تدواعو « بولقلل ةعورم ةلزلاز ةئسلا نم

 ةيناثلاو « ةلثاه هلوأ ف نهادحإ « لزالز ثالث ءاثالثلا موب يف كلذ دعب

 كلذ دعب ىفاوو « نهل ةلكاشم رهظلا تقو يف ىرخأو « ىلوألا نود ةثلاثلاو

 ناحبسف « ليللا فاصنتا ؛ بولقلا تعورو « ماينلا تظقنأ « ةلئاه ىرخأ

 )١( انتيثأ ام هباوص لعل ؛ خسانلا ىلا هدرم فيحصت يهو « ةكرابملا » لصألايف ٠

 ب مها« ل



 فصنلا ةعمجلا ةليل نم ةعساتلا ةعاسلا يف كلذ دعب ىفاو مث « كلذ ىلع رداقلا

 دنع ناك الو « قبس امم مظعأ ةلئاه ةميظع ةلزلز ةنسلا نم ناضمر رهش نم
 تبسلا ةليلا ف مدقق ام التو « اهنود ىرخأ تفاور ؛ ةروكذملا ةليللا نم حابصلا

 التاو « ةلمئاه ةلزلز نينثالا موب, يف كلذ الت مث « اهرخآ ىرخأ تءاجو ؛ اهلوأ

 ةلزلز اهنم لوألا ثلثلا يف ناضمر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا ةليل يف كلذ

 تفاوءهركذ مدقت ام يلات ةنسلا نملاوش يناث دحألا موب ةادغ فوءةجعزم ةميظع

 لاوش عباس سيمخلا موي ٍفو مهتجعزأو سانلا تعور « مدقن' امم مظعأ ةلزلز

 ثلاثلا دحألا موب ٍفو « ةادغلا ةالص تقو يف ةلثاه ةلزلز تفاو « روكذملا

 هولت نينثإلا موي, فو « ةادغلا ةالص تقو يف « ةلئاه ةلزلز تفاو « هنم رشع

 فو « ةعيار مث « ةثلاث مث « اهنود اهدعي ىرخأ مث « اهلثم ىرخأ ةلزاز تفاو

 «سوفنلا تعور ةميظع ةلزلز تفاو « لاوش نم نيرشعلاو ىناثلا دحألا ةليل

  قشمد نع ىلاعت هللا عفدو « هترثكل هركذ لمهأ ام كاذ بيقع ىفاو مث
 «مهل هتمحروا « مهب هتفآرب « هعبانتو كلذ يلاوت نم اهلهأ فاخ ام اهيحاوضو

 « اهيف كلذ ةرثكب بلح ةيحان نم رابخألا ترو نكل « ركشلاو دمحلا' هلف

 ءاهتاكس ىلع مدهنا اهنكاسم نم ريثكلا نإف رزيش الإ ؛ اهنكاسم ضعب مادهناو
 ىلع آفوخ اهنم اهلهأ برهف باطرفك امأو « ريثكلا ددعلا مهنم لتق ثيحب

 فرع امف ةيماشلا لامعألا يقاب امآو « كلذك تناكف ةامح امأو. « مهحاورأ

 ٠ 200ةرهابلا ةردقلا هذه نم اهيف ثدح ام

 ىدحلا ةنس ناضمر رهش نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا موي فو

 هدلب ىلا هرصن هللا زعأ نيدلا رون كلملا ىلوملا لصو « ةئامسمخو نيسمخو

 ًالاس اهلاوحأ دقفتو اهبيذهت دعب ماشلا لامعأو بلح ةيحان نم ًادئاع ؛« قشمد

 دوعسم ناطلسلا دلو نيبو هنبب ةعداوملا رارقتسا دعب « ةلمجلاو سمهنلا ف

 ٠ امهنيب ثدح ناك ام لاوزو ( ظ 14١ ) ةينوق بحاص

 )١( نيتضورلا ىظنا « ليصافتلا نم ديزل : ١/1 ٠١8-51١ *

 ا مهآه الد



 ةنس ةدم جنرفألا كلم نيبو هنيب ةنداهملاو ةعداوملا تررقت لاوش يفو

 . رانيد فالآ ةينامث قشمد نم مهيلإ ةلومحملا ةعطاقملا نآو « نابعش اهلوآ ةلماك

 « ةددشملا قيثاوملاب ناميألاب اهديكأت دعب كلذب ةفصاوملا تبتكو « ةيروص

 « قشمدب ناويدلا ةفراشم يلو دق يبلحلا مامه نب ملاس يبأب فورعملا ناكو

 تانايخ هنم رهظف « نيدلا رون لداعلا كلملا نع بئانلا نيدلا دسأ ريمألا ةيانعب

 نم موق اهرهظأف « هريصقتو هلقع ةفاخسو هلهجب اهدصق تاطيرفتو « اهدمتعا

 هيلع ضيقلا لاحلا تضتقاف « اهل قيقحتلاو « اهنع فشكلا دنع نيفرصتملا

 سداسلا دحألا موي ف ناك املف « هيلع بجو امب موقي نأ ىلإ هل لاقتعالاو

 يرونلا يماسلا رمالا جرخ ةئامسمخو نيسمخو. ىدحإ ةنس لاوش نم رشع

 قلحت نأب لاحلا تضتقاف « اهنع ًاينغ ناك لوضف يف هتاباعس نع فشكلاب

 يف هب فاطي نأو « ةردلاب هولعب نم هقلخو « ًابولقم ًارامح بكريو هتيحل

 «مامنو نئاخ لك ءازج اذه»: هيلع يدانيو « ههجو ماخس دعب قشمد قاوسأ

 عفش نم ةعافشب بلح ىلا هيفنب رمأ مث « آمايأ لاقتعالا يف كلذ دعب ماقأ م

 رشناو « سانلا نعل نم ةفص حبقأ ىلع ىضمف « ةديعسلا ةلودلا يمدقم نم هيف

 ٠ هيواسم ديدعتو « هيزاخم

 راعسأ عافتراب رصم ةيحان نم رابخألا تدرو ةنسلا نم نابعش ٍفو

 « مهريغو نيكاسملاو ءافعضلاب اهرارضإ ةدشو « اهدوجو ةلقو « اهب ةلغلا

 نيلقملا ىلع مهتاوقآ ىلع دمازلا عيبب اهل نيركتحملاو ءانتلا اهرمأل يلوتملا رمأو

  ركذ ام عم ةدش الإ لاحلا تداز امو « كلذ يف باطخلا دكوو « نيجاتحملاو

 ٠ ةنسلا يف لينلا ةيفوت نم

 رجنس ناطلسلا صالخب « قارعلا ةيحان نم رابخألا تدرو نابعش ٍفو

 نيلكوملا ىلع لمعأ رييدتب « هب لواطتملا لاقتعالا قيض قيض نم لذداعلا ناطلسلا نبا

 « ةنطلسلا نم هئاكم ىلا داعو « كلذ ىلا اوياجأ ثيحب « ةيفاو دوعوو 6 هب

 هد مهآا"ذكادم



« صالخلا ىلع هل نيدعاسملا دعو امب ىفوو
 تماقتساو « هتكوش تبوقو 

 0كم

 ناطلسلا نأب ؛ لصوملا ةيحات نم رابخألا تدرو ناضمر رهش فو

 لامعأ ىلا هركسع ف روبعلا ىلع مزع ©؟دمحم ناطلسلا نب هاش ناميلس
 . :هل لوقي « كجوك ىلع نيدلا نيز ريمألا اهريدمو اهيلاو هيلإ ذفتاف « لصوملا

 « لبقي ملف ( و +١8 ) هلأسو « اهلهأ تدذآو « لامعألاب تررضأو تلعف كنإ

 رصنلا قزرف « هففاصو هيلإ فاضنا نمو « لصوملا نم هركسع ف هيلإ ضهنو

 ىلا هب داعو « هداوس ىلع ىلوتساو « ةميزه حبقأ هركسع مزهو « هيلع

 ٠ ًاروصنم ًارفاظ لصوملا

 اوضقنو « جنرفألا ةرفكلا ردغ ةنسلا نم ةجحلا يذ نم ريخألا رشعلا ٍفو

 جن رفألا نم ةرفاو ةدع لوصو مكحب « ةنداهملاو ةعداوملا نم رقتسا ناك ام

 «ساينايل ةرواجملا ءارعشلا ةيحان ىلا اوضهنو « مهب مهتكوش ةوقو « رحبلا ف

 نيحالفلا لماوعو ةيعرلاو ةيركسعلا لويخ تاراشج نم اهيف عمتجا دقو
 يذلا « ريثكلا ءيشلا نيحالفلا برعلاو نيبالجلا يشاومو عايضلا يحالف

 «ةرقتسملا ةندهلا ىلا نوكسلاو « اهب يعرلا ىلا ةجاحلل « ركذيف ؛ ىصحب ال
 اوقاتساوا « ةصرفلا اوزهنتاف « ريصقتت كارنألا نم مهظفحل نييودنملا نم عقواو

 اوداعو « مهريغو نامك رت نم هورسأ ام عم « هنم هلهأ اورقفأو هودجو ام عيمج

 ةلادالاو « مهل ةأفاكملا ىلوتي همكح يف ىلاعت هللاو « نيمثآ نيمناغ نيرفاظ

 ٠ زيزعب هيلع كلذ امو « مهنم

 دعب رجنس يفوت دقلو 2 18ه ب "84 : مالسالاو برعلا خيرات يباتك ىظنا )١(

 ٠ ةزيجو ةرتفب هتاجن

 رهابلا يف هليصافتب ريخلا ىظنا « انتبثأ ام هباوص مهو وهو « دوعسم » لصألا يف (1)
 2 ريثألا نيال
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 ةدامسمخو نيسمخو نيتنثإ ةنس تلخدو

 نيرشعو نيتنثا ولدلا جرب علاطلاو « مرحملا لهتسم ءاعبرألا موي اهلوأ
 رخاوأ ىلا لزالزلا نم ثدح ام حرش مدقت دقو « ةقيقد ةرشع ين امثو ةحرد

 رشع عساتلا ءاعبرألا ةلبل تناك الو «هركذ نع يلعن ام «نيسمخو ىدحإ ةنس

 جالبنا دنع ةميظع ةلزلز تفاو. « ةئامسمخو نيسخو نيتنثا ةئس رفص نم

 الت مث « هدابعب هتفآرو هفطلب اهكر حم اهتكس مث« تجعزأو تعورف « حابصلا

 تقفاووب « اهنم تاعاس ىضم دعب « هيلات سيمخلا ةليل ىلإ اهنود ىرخأ كلذ

 ' لامسشلا ةيحان نم رابخألا تلصاوتو « هيلات ةعمجلا ةالص دعب ىرخآ امعدعب
 باطرقكو « ةامحو رزيش ةنيدم ف « رخألاو اهنم لوألا لزالزلا هذه ريثأت مظعب

 ملعأ همسا زعوب هركذ ىلاعت هللاو « بلح نم» عضاوم ىلا اهالاو امو « ةيمافأو
 ٠ هقلخل محرأو

 يبأ نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا باتك درو, رفص نم ريخألا رشعلا فاو
 « نالسرأ بلآ ناطلسلا' نب حتفلا يبآ لداعلا ناطلسلا نب رجنس ثراحلا
 هيلإ قوشتلاب « همايأ هللا مادآ « نيللا رون لداعلا كلملا ىلا هرصن هللا زعأ

 همالعإو« هلاعفأ عيمج نم هبلإ يهمتني امو ©« هلالخب ( ظ ١م+) دامحالاو

 هب يلب يذلا رسألاو « اهيف عقو يتلا ةدشلا نم هصالخ نم هب هيلع هللا ”نم ام
 اهمكحأ ةسايسو اهريد ةليحب « نامكرتلان كولم نم ةرفكلا ءادعألا يددأ يف

 ركاسعلا عامتجاو « ةروهشملا ةنطلسلا نم هبصنم ىلا داع ثيحب « اهررقو

 ناسحاوب « هتلثمأو هرماوأل اهلاثتماو « هتعاطب اهناعذاو « هيلإ هنع ةقرفتملا
 4 نيعالملا جترفألا نم لالضلا بازحأ ىلع هرصنب نيملسمل اسملا ةفاكل هدعو

 نم هئازإب نم وزغو « نيعالملا هللا ءادعأ ىلا فوفخلل دادعتسالاب « تابالولاو

 سي ةامثكال



 ةعداوملا يف ةدكوملا مهناميأ نيثكانلاو « دالبلا ف نيدسفملا دادضألا « نيكرشملا

 هذهب ًارورس سورحملا دلبلا ةنيزب نيدلا رون ىلوملا رمأ كلذ دنعف « ةنداهملاو

 رمأو «ةيلاخلا ةالولا مايأ ف مدقت اميف ةداع رجت مل ام كلذ يف لعفو « لاوحألا

 نسم ةيبرحلا تالالاب اهراوسأ للج ثيحب هتكلمم رادو هتعلق ةنيزب كلذ عم
 « ةيجنرفألا قراوطلاو حامرلاو فويسلاو سارتلاو عوردلاو نشاوجلا

 يمالملا عاونأو « تاقوبلاو لوبطلاو تاقوجنملاو. مالعألاو تاراطنقلاو

 لاحلا ةدهاشمل نيرفاسملا نم داليلا ءابرغو اياعرلاوب دانجألا تعرهو « تافلتخملا

 قيفوتلاب كلذ نرقي ىلاعت هللاف مايأ ةعبس ةدم « هنم نسحتسا ام اودهاشف

 هني « لالضلاو كفقألا ىلوأ ةرفكلا لامهإ يف لامآلا قيقحتو « لابقإلاو

 نيك روث ىلولا 00 ءاثالتلا موب و

 ىلع نيعالملا جن جن رفألا را ةامحو صمح ةيحان نم , هيلإ راخألا تلصاوتو

 ةلادآلا نسحن ىلاعت هللا: 6 داسفلاو| ثيعلا يديأ اهيف مهقالطإو 4 لامعكلا كلف

 جاجحلا نيز هجوت « لوألا عيبر رهش نم رشع يناثلا نينثإلا موب فو
 لاصيإإل « نيدلا رون ىلوملا نم الوسر رصم ةيحان ىلا « هتمالس هللا بتك

 نم رشمملا درو 6 لوألا عيجر رهش نم رشع سماخلا دحألا مولا فو

 هيلإ ىمنتا امل « ناريم ريمأ نيدلا ةرصن نآب « ءاملا سأرب روصنملا ركسعملا
 مملاطبأ نم ددعلا نم ةرفاوب ةيرس اوضهنأ دق مهنأب نيعالملا جنرفألا ربخ

 ءلاملاو حالسلاب اهتيوقتو اهيلوتل سايئاب ةيحان ىلا ددثعلا ةروفوملا (و 184)
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 سراق ةئامعبس مهتدع نأ ركذ دقو « روصنملا ركسعلا يف مهيلإ ةضهنلا عرسأ

 لبق مهكردأف « ةلاجرلا ىوس « ةيوادلاو ةيدئجرسلاو ةيرابتسالا لاطيأ نم

 «ممب عقوأف « اهتامح نم اهيف ناك نم مهيلإ جرخ دقو « سايناب ىلأ لوصولا
 برحلا تلاجو. « كارتألا ناعجش نم ءانمك عضاوم قف مهل نمك ناك دقو

 ءانمكلا مهيلع رهظو, « لاجملا لوأ يف مهيديأأ نيب نيملسملا عافدنا قفتاو « مهنبب

 مهسوؤر نم تمكحتف « نيكرشملا ىلع هنالذخو نيملسملا ىلع هرصن هللا لزنأف
 نم تنكنتو « فوتحلاو مامحلا عراوقب « فويسلا تافهرم مياقرو

 ليلقلا الإ مهنم جني مل ثيحب « ماهسلا مراوصو حامرلا تاعرشم مهداسجأ

 حمبرجو ليتق نيب مهعمجأب اوراصو « لجولا هبلق راطأو «.لجألا هطبش نمم

 .ددلعو مهاويخ نم نيملسملا يدبأ ف لصحو ؛ حيرطو ريسأو, بولسمو
 6 ممالتق سوؤرو 4 مهارسأو مهسيطارقو مهلاومأو مهعاركو مهحالس

 ليج يملسمو « جنرفألا نممهتلاجر ةماع فويسلا تقحمو « ةرثك دحتي ال ام

 ؛لوألا عيبر رهش نم رشع ثلاثلا ةعمجلا موي, كلذ ناكو « مهيلإ نيفاضملا ةلماع
 موب يف « سورحملا دليلا ىلا ددعلاو ىلتقلا نم سوؤرلاو. ىرسألا تلصوو

 مجلاو « ريثكلا قلخلا مهتدهاشمل عمتجا دقوب « دلبلا مهب فيطأو « هيلات نينثالا

 بازحآو « نينمؤملا بولق هب ترس « ًاتسحتسم ًادوهشم آموي ناكو « ريفغلا

 ناك ام ىلع ةاأفاكم « همسا لجو هركذ ىلاعت هللا نم كلذ ناكو « نيمللسملا

 « نيدلا رون ىلوملا عم ةنداهملا ناميأ ثكت ىلع مهمادقإو « نيكرشملا يغب نم

 ىشاومو نا راشجلا ىلع مهتراغإو « ةعداوملا دوهع ضقئو « هرصن هللا رعأ

 نمألا ىلا مهنوكسل « ءارعشلا ف ىعرملا ىلا نيرطضملا نيحالفلاو نيبالجلا
 ىلا نيدلا رون ىلوملا ذفنأ دق ناكو « ةعداوملا ديكأتب رارتغالاو « ةئداهم اب

 يزخ مهل كلذ » ًاربص مهقانعأ برضب رمأف « نيكرشملا ىرسأ نم ةعامج كبلعب
 بلقنم يأ اومللف نيدذلا ملعيسو 0( 2006 ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو ايندلا يف

 ٠290 نوبلقن

 )١( ةدئاملا  ميركلا نآرقلا : 9" +
 ااا/ ءارعشلا  ميركلا نآرقلا (؟) ٠
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 عامتجاب « نيدلا دسأ نم ةيناثلا ىرشبلا دورو « نيمملا حتفلا اذه عبتو

 ةيرسب نيكرشملا نم رفظ دق هنأو « نامكرتلا ناعجش نم هيلإ ريثكلا ددعلا
 نامكرتلا فطختو « تمزهناف « لامشلا ةيحان نم مهلقاعم نم ترهظ « ةرفاو

 نم ( ظ 184 ) ركسعلا يف كبلعب ىلا نيدلا دسأ لصوو « هب اورفظ نم مهنم
 ددعلا يف مهو « نيكرشملا هللا ءادعأ ف داهجلل مهلاطيأو نامكرتلا يمدقم

 نينثالا موي 5 نيدلا .رون لداعلا كلملاب عمتجاوب « ريفعلا مجلاو « ريثكلا

 ىلع لاحلا تررقتو « ةنسلا نم « لوألا عيبر رهش نم نيرشعلاو سماخلا
 ءادتبالاو « اهب نمل داهجلاو وزغلا ضرف ةماقإو « اهخبودتلا نيكرشملا دالب دصق

 كلذ لهسي هللاو « اهحاتتفا يف داهجلاو « اهل ةقياضملاو« سايناب ىلع لوزنلاب

 ٠ هنت وعمب هلجعي وب هفطلب

 نيرشعلاو عباسلا سيمخلا موي ف سورحملا دلبلا ىلا نيدلا رون لصوو.

 ىلا اهزيهجتو « برحلا تالآ جارخإ يف رمألا ريرقنل « لوألا عيبر رهش نم
 ركاسعلا ةيحان ىلا لاحلا ف هجوتنو « ةريسب ًامايأ ميقي, ثيحب « ركسعلا

 بابسأ لهس هللاو « دادضالا ةرفكلا ف داهجللا برعلاو نامكر تلا نم ةعمتجملا

 ٠ ىلاعت هللا ءاش نإ « مهل كالهلاو راوبلا لحعترو « مهنم ةلادإلا

 جاتحب ام زيهجتب رمآو « هلجأل لصو ام زاجنا ف عرش هلوصو تقو فو
 «سورحملا دلبلا يف ءادنلاب « روصنملا ركسعلا ىلا حالسلاو قيجانملا نم هيلإ
 بهأتلاب «ءءابرغلاو دلبلا نايتف نم ةعوطتملاو ثادحألاو «نيدهاجملاو ةازغلا يف

 لاحلا يف ريسملاب ردابو « داحلإلاو كرشلا يلوأ جنرفألا ةدهاجمل دادعتسالاو

 خالسنا تبسلا موب ف ثيرتم الو « مولتم ريغ ًاذغم « روصنملا هركسع ىلا

 نينيدتملاو ةيفوصلاو ءاهقفلاو ةعوطتملاو ثادحألا نم هعمنوب ؛ لوألا عيب ر رهش

 هتامزعو هءارآ نرقي ىلاعت هللاف ةرثكلاو «روفولا يف ىهامملا رثدلا ريثكلا ددعلا

 بابسأ مسهل لجعيو « رافكلا ةدرملا بارخإب رفظلاو « راثملا قرشملا رصنلاب
 4 ةيداغ الو ةحئار مهل ىرب الو « ةيقان مهل ىقبت ال ثيحي « راوبلاو كالهلا

 ٠ زيزعب رهاقلا رداقلا ىلاعت هللا ىلع كلذ امو
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 « روصنملا هركسع يف سايناب ىلع نيدلا روف لداعلا كلملا لوزت بيقع « هركذ

 ةيحانب نيدلا دسأ ركسعم نم رشبملا دوروب نالعإلا هباتك نمضتي « سايئاب
 نايعأ نم ةيرس اوضهنأ هللا مهلذخ جنرفالا نأب « برعلاو نامكرتلا يف نينوه

 تلقي ملو ؛ بلسلاو رسآلاو لتقلاب مهيلع اوقبطأف « اهسئارف ىلا ثويللاك

 مهددغو « ىلتقلا سوؤرو « ىرسألا تلصوو « ريسيلا الإ مهنم ( و 148 )
 يلات نينثإلا مويلا يف دليلا ىلا تايراطنقلاو قراوطلاو ةبختنملا لويخلا نم
 ركشلا اورثكآو « مهتدهاشمب بولقلا ترسف هيك مهب فيطو 6 روكذملا مويلا

 مهك اله ليجعتل لومأملا هللاو ؛ ةلمكتملا ىلوألا دعب ةلهستملا ةمعنلا هذه ىلع هلل
 رئاطلا طوقس ةددحملا ةيهوملا هذه ولنتو « زيزؤعد هللا ىلع كلذ امو « مهراوبو

 حاتتفا ركذب « روكذملا ولئن ءاثالثلا موي يف ساينابب سورحملا ركسعملا نم

 لاجرلا موجهو « بوقتنملا جربلا طوقسو « هيف رانلا قالطاو « بقنلا يهانت

 ىلا ملس نم مازهنإو « هاوح ام بهنو. « هيف نم لتق يف فيسلا لذبو « هيف
 هلهسي هللاو « ءىطبي ال ىلاعت هللا ةئيشمب مهذخأ نأو « اهي مهراصحناو ةعلقلا

 « مهلقاعم نم اوعمجت جنرفألا نأ ةردقملا ةيضقألل كلذ دعب قفتاو
 جن رفألا هباحصأ نم هعم نمو « سايناب بحاص « يرفنهلا ذاقئتسا ىلع نيمزاع

 لاؤسلا يف اوفلابو « كالهلا ىلع اوفرشأ دقو « سايئاب ةعلقب نيروصحملا
 هتوح امو « ةعلقلا نم مهيديأ يف ام نوملسيو « نيدلا رون ىلوملل نامألل

 جنرفألا كللم لصو املف « هيف اوبغرو هولآس ام ىلا مهبحب ملق « نياس وجنيل

  نيركسملا نم ةلفغ نيح ىلع لبجلا ةيحاف نم لجارلاوب سرافلا نم هعمج يف
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 ء امهيلإ لصاولا عنمل قيرطلا ىلع لزانلاو « اهراصحل سايناب ىلع : نيلزانلا
 ناك نم اوصلختساو .اهيلإ اولصو ثيحب « اهنع عافدنالا ةسايسلا تضتقا

 « اهناكس لزاتمو « اهروس بارخ نم سايناب مع ام اودهاش نيحف « اهيف
 رسهش نم ريخألا رشعلا نم مايأ 5 كلذو « اهبارخ دعب ؛اهترامع نم اوس

 + رخآلا عيبر

 نم بتكلاب رايطألا تطقس ىلوألا ىدامج نم عساتلا ءاعيرألا موب فو
 زعأ « نيدلا رون لداعلا كلملا نأب مالعإلا نمضنت « يرونلا سورحملا ركسعملا

 «ساينابو ةيريط نيب ةحالملا ىلع جنرفألا ةرفكلا ركسعم نأ فرع امل ؛ هرصن هللا

 «مهفراش املق « ريسلا ف دحو « برعلاو. كارثألا نم روصنملا هركسع ف ضهن

 6 بوكرلاو حالسلا سيلب اورداب « مهتلظأ دق هتابار اودهاشو ء نوراغ مهو

 ( ظ امه ) لجرت كلذ دنعف « نيملسملا ىلع اولمحو « قرف عبرأ اوقرتفاو

 «حامرلاناصرخو ماهسلاب مهوقهرأو «لاطبألا هعم تلجرتو « نيدلا رون كلملا

 3 مامحلاو راوبلا مهمهدو ؛« مادقألا مهب تلزلزنا ىتح « الو الك الإ ناك امق

 ةدرملا ىلع هنالذخأو « راربألا ءايلوألا ىلع هرصن راهقلا زيزعلا هللا لزئآو

 « ةلاجرلا فويسلا تلصأتساو « ارسأوب التق مهناسرف نم انكمتو « رافكلا

 ريبخلا هاكح ام ىلع مهنم تلغي ملو « ريفغلا مجلاو, ؛ ريثكلا ددعلا مهو

 مهكلم نإ ليقو « لجولا هبلق راطأو « لجألا هطبث نمم « رفن ةرشع ريغ قداصلا

 دجم بلطلاو « ربخ هل فرعي ملو « ىلتقلا ةلمج يف هنإ ليقو « مهيف هللا مهنعل
 نيلجر ىوس مالسإلا ركسع نم دقفن ملو « هب رافظالا ىلع نيعملا هللاو « هل

 دنع لتقو « ةرفكلا ناعجش نم ةعبرأ لتق « نيروكذملا لاطيألا نم امهدحأ

 ىضم امهنم لكف « فرعي ال بيرغ رخآلاو « هلهم ءاهنتاو « هلجأ روضح

 «مهل ويخ نم ةيركسعلا يدبآ تألتماو « هللا امهمحر « ًاروجأم ًاباثم « ًاديهش

 تلصحو « ةرثك ىصحب ال يذلا ءيشلا مهداوس ثانثأو « مهعاركو مهددتعو

 رداقلا هللا نم احتف ناكو « ةروهشملا اهنالآب نيدلا رون كلملا دب ف مهتسينك
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 كرشلا لذآو ؛ هلهأو مالسإلا امه هلل زعأ « انيبم ًارصنو « ًازيزع رصانلا
 ٠هربزؤجو

 موي, يلات دحألا موب ف « قشمد ىلا ىلتقلا سوؤرو ىرسألا تلصوو

 مهتايار نم ةيار امهعمو « مهلاطب أ نم نيسراف لمج لك ىلع اوبتر دقو « حتفلا
 ةالوو « مهنم نومدقملاو ؛ ةدع اهرعشب مهسوؤر دولج نم اهيفو « ةروشنم
 قو « ةذوخلاو ةيدرزلا هيلعو « سرف ىلع مهنم دحاو لك لامعألاو لقاعملا

 رثكأو لقأو ةعبرأو ةئالثلك 7١ةيلوبكردلاو ةيدنجرسلا نم ةلاجرلاو « ةيار هدبإ
 خويشلا نم « ددع مهل ىصحي ال يذلا قلخلا دلبلا لهأ نم جرخو « لبح يف
 ةفاك « هركذ ىلاعت هللا جنم ام ةدهاشمل « نايبصلاو ناوسنلاو. نابشلاو

 ةلصاومو « حيبستلا نم اورثكأو « مالعألا قرشملا رصنلا اذه نم ؛ نيملسملا
 اولصاوو : هقادعأ نم مهليدمو « هئايلوأل رصنلا ىلوم ىلاعت هلل سدقتلا

 « مهنود يم يمارملاو « مهنع :ع يماحملا « نيدلا رون لداعلا كلملل صلاخلا ءاعدلا

 ىنعم ا اذ يف تايبأ كلذ يف يظو ؛ هتساحمل فصولاو « همراكس ىلع ءانثلاو

 ٠ ( و9 185) : يهو

 اقشلاو البلاو رسألا ةلذ  مهتلع نيح جنرفلا موي لثم
 ءانعو ةرسحو "لذ نيب  اوّفز سيعلا ىلع ممتاباربو

 ءاجيملاو بورحلا فاصم يف ركذ ةبيهو مهل ”زعدعب
 ءاوعشلا ةراغإلا نش دنع  يداعألا كاله اذكه اذكه

 *الابو ناك راشجلا ذخأ موش

 لمجب حالصلا ةنده اوضقن

 هيف ناك امب مميغب اوقلف
 تاتش نم مهلمش هللا ىمح ال

 رسأو "”لتق روفكلا ءازجف

 ركشو دمح ذابعلا برلف

 اوناك ام ابلاغ فافخ ناسرف )١(

 ءاسملاو مهحابص ف مهمع
 ءافولا نسحب اهديكأت دعب

 ءادذتعاو مهلهجب داسف نم

 ءاضملا "”دح قوفت ضاومب

 ءازجلا ريخ روكشلا ءازجو
 ءامعنتلا لصاوت عم مقئاد

 * ةقزترملا نم

 ماس م84



 كلذل قفوملاو نيعملا هللاو « اهخيودتو اهكلمتل مهلامعأ دصق يف عرشو
 3 هتتلشمو ةقطلو همت

 تفاو ىلوألا ىدامج نم نيبرشعلاو سماخلا سيمخلا موي فو
 « تازه ضرألا اهأ تزتهأ هنم تاعاس ثالث يضم دعب ةميظع ةلزلز

 « جعزأو يل نم دشأ ةثلاث تفاو « روكذملا مويلا اذه نم تاعاس ينامث

 هتليل نم نيئاشعلا نيب مدقت امل ةعبار ةلزلز تفاو مويلا اذه رخآ فو
 « سيدقتلاو حيبستلاو ليلهتلاب سانلا جضو « تقلقأو تحعزأ « ةلئاه ةعورم
 ةالص دنع اهرخآ يف ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم عبارلا دحألا ةليل ٍفو

 رابخألا تلصاوتو « اهنود ىرخأ اهدعب ءاجو « ةلئاه ةلؤلز تفاو « ةادعلا

 «مهقلقأو اهلهأ جعزأ آريثآت بلح يف ترثأ لزالزلا هذه نأب « لامشلا ةيحان نم

 ع ةيماقأو باط رفكو ةامح يفو اهيف عضاوم تمدهو ؛« صمح يف كلذكو
 يكحو « لوألا لزالزلاب مودهملا نم ينب ام مده نم ناك ام اهيف تمدهو
 ٠ الوهم ًاريثأت « اهنكاسم يف ترثأ لزالزلا هذه نا ءاميت نع

 لوصوب رايخألا (ظ )١85 تلصاوت ةرخالا ىدامج نم يناثلا رشعلا ٍفو
 ةروصلا تبجوأو « ةيكاطنأ ىلع لوزنلل ريثك قلخ ف دوعسم ناطلسلا دلو
 تالسارملا ترركتو « جنرفألا كلمو نيدلا رون لداعلا كلملا نيب ةنداهملا ريرقت
 رثوؤيام ىلع رفسي ملو « رمألا دسف ثيحب « تارجاشملاو تاحارتقالاو « امهنيب
 لداعلا كلملا لصوو « حاجنلاب نورقملا حارتقالا يضرمو ؛ حالصلا نم

 تيسلا موي يف « هركسع ضعب يف « هزع رقم ىلا هرصن هللا زعأ « نيدلا رون

 هيمدقمو هركسع ةيقب رقأو « ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو سماخلا
 ٠ هللا مهلذخ « نيكرشملا لامعأ ءازإب « برعلا عم

 رمأل يفتقملا نينمؤملا ريمآ راهظإب « دادغب نم ترصانت رابخألا تناكو
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 « هرمأل فلاخملا 20[ هاش دمحم ] ناطاسلا ركسع ىلع هرصن هللا زعأ هللا

 « ريثكلا ددعلا مهنم لتق ثيحب « هريغو لصوملا ركسع نم هيلإ مضنا نمو

 ةقياضملا دعب « نيرساخ نيلولفم نيقرفم دادغب نع اولحرو « ريفغلا مجلاو

 ٠ ةرياصملاو ةرصاحملا يف يهانتلاو

 ةيحاف ىلا نيدلا رون لداعلا كلملا هجونت بجر نم ثلاثلا دحألا موب ٍفو

 نوكرشملا ثبع ثيحب « اهتامح يف رظنلاو « اهتدهاشم ديدجتل « اهلامعأو بلح

 «هاري اميف هل قفوملا هللاو ؛ اهنم دوعسم نبا كلملا ركاسع برقو « اهيف

 ٠ هاخوتيرو هدصقيو

 نيسمخو نيتنثا ةنس بجر نم عبارلا نينثالا موي نم ةعساتلا ةعاسلا فو
 ىتح اهتافجو. تمادو « مدقت اميف اهلثم ري مل قشمد يف ةميظع ةلزلز تفاو

 «فياقسلاو تيناوحلاو رودلا نم اوبرهو « مهلزانمو مهسفتأ ىلع سانلا فاخ
 زجعي يذلا ريثكلا عماجلا صف نم تمرو « ةريثك عضا وم يف ترثأو اوجعزناو

 ءامهك رح نم ةردقب اتنكس مث « لاحلا يف ةلزلز اهييقع تفاو مث « هلثم ةداعإ نع

 الا هلإ ال « مهقزارو مهقلاخ ةمحري فوخلاو ةعورلا نم سانلا سوفن تنكسو

 يفو « ةلزلز روكذملا مويلا ةليل لوأ يف كلذ عبت مث « ميحرلا فوؤؤرلا وه

 فيطل ىلاعتو كرابت هللاو « ىلوألا نم فخأ ةلزاز هرخآ ٍفو « ةلزلز هطسو

 ةعمجلا موي يف كلذ التو « نيملاعلا بر « ركشلاو دمحلا هلو « هدالبو هدايعب

 « ةيناث اهنم فصنلا يف اهالتو « سانلا تحعزأ ةلوهم ةلزلز بجر نم نماثلا

 هدحألا ةليلو « تبسلا ةليل ف (و ١80 ) كلاذكو « ةثلاث حبصلا جالبنا دنعو

 ٠ حرشلا هب لوطي امي كلذ دعب تعبانتو « نينثإلا ةليلو

 سوفنلا بعريو: هعامس ءوسي امي « لامشلا ةيحان نم رابخألا تدروو

 ٠ 117 : ييثألا نبال نهابلا نم ةفاضالا )١(
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 4 امهلهأ ىلع اهلزانمو اهرود رئكاسو ؛ اهتعلقو ةامح تمدهنا ثيحب © هركذ

 ٠ ريسيلا ليلقلا الإ مهنم ملسي مل ثيحب

 اهنصح امآو « الوأ برخ ناك ام الإ ؛« ملس اهضبر نإف رزيش امأو
 ذدقنم ني ركاسعلا يبأ نب ةلودلا جات اهيلاو ىلع مدمنا هنإف روهشملا

 نإف صمح امأو ؛ اجراخ ناك نمم ريسيلا الإ ء هعبت نمو هللا همحر

 « مهتكاسم تفلتو اوملسو « اهرهاظ ىلا اهنم اولمجأ دق اوناك اهلهأ
 ( ام انآ ) و امله جرخو  اهرود ضعي تمديف بلح او ؛ الا باو

 ( راث ) آلا اهيف ترثأف ليبثجو ةلبج ىلا لقاعْلاو نوصحلا نم اهنع دعَب
 اهرواج امو ؛ ةيحرلا ةيحات ىلا اهب تلصتا امو ةيملس تملتأو « ةعشيتسملا
 ناكل « هتفآرو هتمحرو هفطلو ىلاعت هللا ةمحر داليلاو دابعلا كردن: مل ولو

 : لاق نم كلذ ف مظن ثيحب جعزملا عيظفلا رمألاو « ريطخلا بطخلا

 ءامسلا "بر هاضق ءاضقب تاثداح لزالز ات كور

 2ةةامحو رزيش نصح تمده

 ةريثك ًادالبو

 ام اذاو
 ًانوصحو

 اهيلا نويع تنر

 رمأ هللا نم ىضق ام اذاو

 ك نمو هيف بيبللا بلق راح

 م نيعلا يكاب احبسم هارتو
 ىلاعتو هكلم يف يبر لج

 ءاضقلا ءوسب امهلهأ تكلهأ

 ءانبلا تاقكوم ًاروفثو

 ءامدلاب اهدنع عمدلا ترجأ

 ءاضملاب هدايع بي قياس

 ءاكذ نسحو ةنطف هل نا

 ءالبو هطخس نم اعورم

 ءاهفسلاو لاهجلا لاقم نع

 مهل زانم نم اولفجأ « اهلوه نم « ةلزلزلا مهتفاو املف « قشم د لهأ امأو

 نفاووب ههسوفت ىلع اقوخ « ناينبلا نم ةياخلا نكامألاو مماجلا ىلا فقسل ماو

 « نيتاسبلاو هرهاظ ىلا سانلا جرخو « دلبلا باب حنفو © ىرخأ كلذ دعب
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 . عزجلاو فوخلا ىلع مايأو ( ظ اه ) لايل .ةدع اوماقأو « ءارحصلاو

 . فطللاو « مهنع وفعلا ف مهقزارو مهقلاخ ىلا نويغريو « نوللهيو نوحتبسي
 ٠ ةبانالاو ةبغرلا لويقو « ةباجإلا ىلو ىلاعت هللاو « مهب

 نيتنئا ةنس بجر لئاوأ يف قارعلا ةيحان نم كلذ عم رابخألا تدروو

 رجنس ثراحلا ىبأ نيدلاو ايندلا ثايغ ناطلسلا ةافوب ةئامسمخو نيسمخو
 ناطلس وهو « نالسرأ بلآ ناطلسلا نب حتنلا يبأ لداعلا ناطلسلا نبا
 هيف لصح يذلا رسألاو « اهيف عقو يتلا ةدشلا نم هصالخ بيقع « ناسارخ

 دقو « ةريسلا ليمج « لعفلا نسح « طاعرلل فاصنالاو لدعلا بحي ناكو

 ٠ هتثآرو هلضفي هترفغم غباسو هتمحرب هللا هالوتور « هرمع لاطو هشنس تلع

 خيشلا ةافوب « بلح ةيحان نم ربخلا درو ةنسلا نم ناضمر رهش فو

 همحر ةدارج ىبأ نب ىلع نب رهاقلا دبع تاكربلا ىبأ نيدلا صلخم نيمألا
 كلملا لام نئازخ ىلع نيمألا وهو « هل ضرع ضرمي « هنم يناثلا رشعلا يف هللا
 ناك هنأل « هلثمب باصملاو « هدقف ينعا رف « ماشلا ناطلس نيدلا رون لداعلا

 بيهذتلا نم نونفلا نسحتسم « ًارثثو امظن ةغالبلا نسح « آغيلب آبتاك ًارتيخ
 ءافص عم « ةفرظتسملا ةميدقلا لوصألا ىلع ررحملا طخلا نسحو « عيدبلا

 بايسألا 2)ةدصحم ةدوم هنييو ىنيب ناكو « ءاكذلاو ةنطفلا دقوتو « نهذلا

 لاحلا هذه تبجوأو « قشمد ىلا بلح نم هدانرت مكحب اهدعبو ىبصلا مايأ يف
 هنساحم فصأو اهب هيثرأ تايبألا هذه مظن « هلثم ىلع يفسأتو « هب يعشجفت

 ْ : يهو « اهيف

 روضحو راسيع هركذت يتشحو سن وب ناك لخب تعجتف

 ريظو هبشم نم هل سيلو هلضفب لوصي, لضف اذ ناك ىتف

 روح دئالق يف ”رادك مظو ةغالب نيسحوو: لضف ا ناك دقو

 . سوماتلا * ةديدس بايسألا ةمكحم يأ )ع

 ل



 ريشم سورطلا يف عيدي طخو ةحاصقف لك ظفللا نسحب قوش

 رورس ريغب نزح اذ ترص دقف 2 ىأن اذإ هيلإ قوش اذ تنك دقو

 ريجم ريغب ىوهأ نم يدقفب 2هفورص ينتعور ًائامز وكشأس

 ريطخ نامزلا يف كلم لك ىلع 2 ادغ دقو نامزلاىوكش يعفانامو

 (و 144) ريصنو, كتاف عاحش للكو  هطوحت تافهرملاب هدانجاو

 روكيو ثداح ليصأ لكتب لجلحمي همض ًاربق هللا ىقس

 ريضن نيرظانلا قوري رهزب ادي اذإ قينألا ضورلاك حبصيل

 روفغ دايعلل بر نارمغو ١ هلثم ةمحرل ىجري نم ةمحرب

 يف تفاو « ةنسلا نم ناضمر رهش نم نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موب فو

 ىرج دق امم « مهسوفن يف عقو دق امل مهتجعزأو سانلا تعور ةلزلز قشمد
 رابخألا تفاوو « اهنم تمده ام مدهو « اهيف لزالزلا عباتت نم ماشلا دالب ىلع

 اهرود نم تلقلق ةلئاه بلح يف تءاج ةروكذملا ةلزازلا هذه نآب بلح ةيحان نم
 « مهسوفت ىلع آفوخ اهرهاظ ىلا اهلهأ اهنم لفجأو « ريثكلا ددعلا اهناردجو

 اهيف رّمُع ناك ام تمده اهنأو « اهريغ ف تناك ام مظعأ ةامحب تناك اهنأو

 نم ةرفاو ةدع موب لك يف ةريثك آمايأ اهيف تماد اهنأو « اهيلإ اجتلي توب نم
 ةفصاقلا دوعرلا تاوصأ ىلع يفوت تافلتخم تاحيص اهعيتتو « ةلئاهلا تافجرلا

 وهو « فطللاو ةمحرلا لموت هنمو « رمألاو مكحلا هل نم ناحببسف « ةجعزملا

 املف « نهريغ نم فخأ « ةيلاوتم تافجر كلذ دعب التو « ريدق ءىش لك ىلع

 ءاشعلا ةالص دعيب ةلئاه ةلزاز تفاو لاوش نم رشاعلا تبسلا ةليل ف ناك

 امهكرحم امهنكس مث « ةفيفخ ةزه اهرثإ يف اهالتو « تقلقأو تجعزأ ةرخآلا
 ٠ نيماعلا بر ركشلاو دمحلا هلف هتمحرو قشمد لهأب هتفآرو, هتردقب

 ريبدتب « اهنصح نم هرقم يف ةليغ كاخنرس نيدلا رخف اهيلاو داهشتساب « ىرصب

 قشمذد رات ب6 م 2 ا



 بلاعب ال ءاضقلا نكلو ظقيتلا لامعتساو زرحتلا نم طارفإ هيف ناكو « هتتاطب

 دمحم وبأ خيشلا يفوت « ةنسلا نم لاوش نما نيرشعلا دحألا ةليل لوأ فو

 « هنس تلع دقو « هل ضرع ضرمب ينوكسلا ةمالس نب دمحأ نب نمحرلا دبع

 نسح « ًافيرظ خيش ناكو « يسارحلا نباب فورعملا « ةنس نيعستو ًاعبس غلبو
 ةثثابملا (ظ ام ) دنع ةرضاخملا نسح الضاف ًامدأ 6 ةسسللا فيظن « ةئيهلا

 آمرتحم ام“ركم ذقنم لآ نين رزيشب ًاميقم هنامز رثكأ ناكو « ةركاذملاو

 ٠ هللا همحر

 « ةلزاز اهلوأآ تفاو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ نم رشاعلا تبسلا ةليل فاو

 يفو « ىلوألا نم فخأ ةدع اهعبتو « بولقلا اهل تلجوو ضرألا اهل تفجر
 3 اهرثإ يف ىرخأو ةلزلز تفاو « هنم' نيتعاس ريدقت يضم دعب مويلا اذه دغ

 هناحبس « هتفأرو هتمحرب نهنم ملسو « هتمكحو. هتردقب نهل كرحملا نهتكسو
 ٠ ميحرلا فوؤرلا ىلاعتو

 رذب ام جاتحاو « ةفورعملا ةداعلا نع هثيمس“و سيتحا دق ثيغلا ناكو

 ثعب مث ؛ سوفنلا تطنقو « كلذل. رودصلا تقاضو « هيقس ىلا لالغلا نم

 معو ؛ ماكآلاو داهولا ىور ام هنم ةدعقلا يذ لوأ يف « هقلخل هتمحرب هللا

 «هعافترا دعب ةلغلا رعس طحناو «سوفنلا كلذي ترسو «عاقيلا رئاسوب ناروح

 ٠ ركسشلا هلو ؛ هدييع ىلع هماعنا ىلع دمحلا هللظ

 دعب مدقت امل يئاتلا ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا ةعمجلا ةليل فو
 6 نكاسملاو لزانملا تزهو « بولقلا تعور ةلزؤلز تفاو « اهئم ةعاس يضم

 ركسشلاو. دمحلا هلق ؛ ةعساولا همتحرو « ةرهاقلا هثردقب اهكرحم: اهنككس مث

 ٠ نيملاعلا بر
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 مويل يلاتلا « روكذملا رهشلا نم نيرشعلاو سماخلا دحألا ةليل ٍفو

 ةيناث اهالت مث « تقلقأو تجعزأ ةلزاز اهلئاوأ يف تفاو هركذ مدقملا ةعنجلا
 «ةفشكنملا نكامألاو عماجلا ىلا اهلوه نم سانلا رفق « اهنم مظعأ اهفاصتتا دنع

 « هيلإ عرضتلاو ىلاعت هللا ىلا ءاعدلاو حيبستلاو ليلهتلاو ريبكتلاب اوجضو
 ةثلاثلا دعب ىفاو مث « ليللا مرصت دنع « اهنود ةثلاث ةيناثلا كلت دعب ىفاو مث

 رثوؤت ملو « اهكرحم ةردقب تنكس مث « ةسداسو « ةسماخ مث « اهنود ةعبار

 ٠ هنأش مظعو « هرمأ ىلاعت دمحلا هللخ « دلبلا يف ًاركنم رثأ

 ةافوب « صمح نم ريخلا درو « ةنسلا هذه نم ةدعقلا يذ لئاوأ قو

 ةمدخ يف يظح دق هتيبوبش مايآ يف ناكو « نيدلا حالصب بقلملا ريمألا اهيلاو
 هدنع مدقتو « هللا همحر « ماشلاو بلح بحاص يكنز كياتأ نيدلا دامع

 هثنس تلع الو ؛« يأرلا باوصوب ةرافسلا نسحو « ريبدتلا دادسو ةحصانملاب

 ىلا ةرورضلا هتأجلأو « ليخلا بوكر يف الإ ىعسلا نع هتلآو. هتوق تفعض

 صقني, ملو « لامعألا ( و 185 ) ف رظنلاو « لاوحألا ريرقتل ةفحملا يف لمحلا
 هيصنم يف هذالوأ هدعب نم هفلخو « هتافو نيح ىلا هيلع ركني ام همهفو هسح نم

 ٠ هتنالوو

 نيتعاس ريدقت يضم دعب « ةنمسلا نم ةدعقلا يذ خالسنا ةعمجلا موي فو

 ةردقب تنكس مث « اهل سانلا جعرناو « ضرألا اهب تفحر ةلزلز تفاو' 6 هنم

 بر هللا كرابت « هدايعي هفطل ىلع دمحلا هلف « ةغلابلا هتمكحو « اهل كرحملا

 ٠ نيملاعلا

 قشمد ىلا درو « ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا ةنس لاوش نم مايأ فو
 حصفأ تيأر ام ؛ هدوع ةراضغو « هبايش ناوفنع يف « خلب ءاهقف ةمثأ نم ريمأ

 شيطأ الو « هتعاربب هباوج نم عرسأ الو « ةيسرافلاو ةيبرعلا هتغالبي هئآسل نم
 يف مامإلا ريمألا اذه مسا تايثا لمهي نأ يغبني ام تلقف « هتباتك يف هملقنم
 تسمتلاف « هل اهيبش تدهاش الو « هلثم تيأر ام يتثأل فنصملا خيراتلا اذه
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 ثايغ ناطلسلا نع بنك دق بانك ”يلإ ذفتاف بسنت هيلإو « فرعي اهب يتلا هتومن
 نينمؤملا ريم ميسق دودمم نب دمحم نب دومحم عاجش يبأ نيدلاو ايتدلا

 ريمأ صلخم دحاولا دبع نب دعس نب دومحم هريزو باتكو « ءارغطلا يف
 ؛هتافص نسحب قطني امهالكو «ماشلا كلم نيدلا رون لداعلا كلملا ىلا نينمؤملا

 ريمألا : ىهو « ةلمكملا هتوعنب هفصوو هماركإب ةدكوؤملا ةيصولاو « همارتحاو
 «مالسالا دامع «نيدلا ماظن , زعألا ديمحلا «صخألا مرتحملا ملاعلا لجألا مامإلا

 6 مجعلاو برعلا حصفأ ؛ ملاعلا ناتسس ؛« مالكلا كلم « نيطالسلاو كولملا جات

 جات « رمنلا ءارو ام راختفا « فالسألا رخف « فارطألا ميرك « رهدلا ةبوجعأ
 باحصألا سيئر « ةفالخلا ىضتر م « ةمئألا ىدتقم « نيمرحلا جارس « قارعلا

 « نامزلا ردان « لئاضملاو بقانملا وذ لضافألاو ةمثألا بذهم « ًايرغو ًاقرش

 ( ظعوو) « يخلبلا رمع نب مساقلا يبأ نب دمحم ةايحلا وبأ « ناسارخ بيسن

 2« هنق نوفرطتسو « هظعو نوئسحتس سانلاو « مايأ ةدع قشمد عماج يف ْ

 يف تمظنو « هسبح ءافصو « هرطاخ ةدحو « هباوج ةعرسو « هناسل ةطالسو

 : تاسألا هذه هتافص

 اطخو اظمل مهنم ىهل 5 و

 يفويو ًآسق ةحاصف قوفي

 مجنعو برع يف ءاملعلا نم

 (ظادح) مهف ءافصو, ةغالب نسحب

 ملقو روثتنلم دنع هيلع

 يمه ثيعلاك ًاعرسم هاقآ ين اعم ا نم معيدبلا مار اذإ

 مللع لكك نم اهناسحا ىوح نونف يف راجم هل سيلف

 مشألا لاق نم مصثعلا طحشب آظعو تعمس مامالا ظعو اذإ

 اماذإ هقطنم نسح قرخبو

 تهانت اذإ عيفرلا فرشلا هل

 رحدمب ىظحي نم تيفلآ امو

 مصآلا عمس ةيسح رركت

 مرق لكم فارشلا ةرخآاغم

 يم زع حدملا ف ىضم ذا هاوس

 كل وير



 مدق لكك نع هب ينض ىلع يسفت هالع ريغل تحمس امو

 يف قشمد نم هضوهن يف نيدلا رون لداعلا كلملا ركذ نم مدقت دق

 مهلذخ جنرفألا بازحأ عمجتن « هيلإ ريخلا ءاهنتا دنع « ماشلا دالب ىلا هركاسع

 تافجرلاو لزالزلا نم ثدح ام مكحب « اهيف مهعمطو « اهل مهدصقو « هللا

 « اهروغثو اهلامعأ يف لزانملاو عالقلاو نوصحلا نم تمده امو « اهب ةعباتتملا

 « باطرفكو « ريزيشثو صمح لهأ نم ملس نم سانياو « اهنع بذلاو « اهني امحل
 لاجر نم « ريفغلا مجلاو « ريثكلا قلخلا هيلإ عمتجا ثيحب « اهريغو ةامحو

 دادعألا ف جنرفألا عمج ءازإب مهب ميخو « نامكرتلاو « لامعألاو لقاعملا

 ردقب مل ثيحب مهرصحو « ةيكاطنأ نم برقلاب ةرثكلا يف يهانتلاو « ةرثدلا

 ٠ داسفإلا ىلع مادقإلا ىلع مهنم سراف

 ةئامسمخو نيسمخو نيتنثا ةنس نم ناضمر رهش نم مايأ تضم املف

 هنم فاخو « هب دتشا املف « داح ضرم ءادتبا نيدلا رون لداعلا كلملنل ضرع

 « هوكريش نيدلا دسأو « ناريم ريمأ نيدلا ةرصن هاخأ ىعدتسا « هسفق ىلع

 ررقو « هيوصتساو هيأر هاضتقا ام مهيلإ ىصوأو 4 نيمدقملاو 6 ءارمألا نايعأو

 هدقف ةملثل داسلاو « هدعب نم, هيصنم يف مئاقلا نيدلا ةرصن هيخأ نوك مهعم

 نيدلا دسأ نوكيو « بلحب ًاميقم نوكدو « سأبلا ةدشو ةماهشلاب هراهتشإل

 هذه ىلع ةعامجلا تفلحتساو « نيدلا ةرصن (و +١5 ) ةباين ف قشمد يف

 ىلا ةفحملا ف هجوبتف « ضدرملا هب دتشا « ةدعاقلا هذه تررقت املف « ةدعاقلا

 نم اهلامعأ ظفحل قشمد ىلا نيدلا دسأ هجوتو « اهتعلق ف لصحو « بلح

 * ١١5/١ : نيتضورلا نم نيترصاحلا نيب ام ديز 6
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 تلصاوتو « ةنسلا نم لاوش رخاوأ يف نيعالملا لامعأ دصقو « جنرفألا داسف
 تحجعزناو « سوفنلا تقلقف « نيدلا رون كلملاب فيجارألا لاحلا هذه بيقع

 « جنرفألا عمطو « لامعألا تبرطضاو « نيملسملا عومج تقرفتف « بولقلا
 « اوبهتتاو « اورسأو اولتقف اهيف اولصحو اهومجهو « رزيش ةنبدم اودصقف
 اورهظتساف « مهريغو ةيليعامسإلا لاجر نم ريثك قلخ تاهج ةدع نما عمجتو
 ٠ رزيش نم مهوجرخأو « مهنم اولتقو « مهيلع

 نيدلا دجم ةعلقلا يلاو قلغأف « بلح ىلا نيدلا ةرصن لوصو, قفتاو
 انمحاص اذه : اولاقو « بلح ثادحأ تراثف هيلع ىصعو“ باوبألا ههجو ف

 «هقالغأ اورسكف « دلمبلا باب ىلا حالسلا يف اوفحزو « هيخأ دعي انكلمو

 ىلاو ىلع ثادحألا تماقو « دلبلا يف لصحو « هباحصأ يف نيدلا ةرصن لخدو

 نم تاحارتقا نيدلا ةرصن ىلع اوحرتقاو « ديعولاو راكتإلاو موللاب ةعلقلا
 ريخ يلع دمحم « لمعلا ىلع يحب » نيذأتلا يف « مهمسر ةداعإ اهتلمج
 لزتو « دعولاو « مهل لوقلا نسحأو « هيف اوبغر ام ىلا مهباجاف « « رشبلا
 انالوم : لوقي « نييبلحلاو نيردلا ةرصن ىلا ةعلقلا ىلاو ذمتأو « هراد يف
 لعف ام ىلا ناك امو.« هضرم يف ميقم « هسفت يف يح نيدلا رون لداعلا كلمل
 « لاحلا متكو « يلاولا ىلا كاذ يف بفذلا ليقف « ناك ام ىلا وعدت ةجاح

 « هل لاقي امو « لوقي ام مهفي ًايح نيدلا رون دهاش نم ةعلقلا ىلا دعصو

 مهذخاوأ ذلو «لطخلا اذه نع ثادحالل حفصأأ انآ نآلا :لاقو « ىرجأم ركنآف

 ٠ يدعب نم يدهع يلوو « يخأ لاح حالص الإ اوبلط امو « للزلاب

 «نيدلا رون كلملا ةيفاعب ءراطقألا يف تاراشبلا ترشنتاو رابخألا تعاشو
 «جاعزنالاو قلقلا دعي سوفنلا تجهتباو « شاحيتسالا دعب بولقلا تسنأف
 دامهج ىلا دوعلاب نيمدقملا تايتاكم ىلا ممهلا تقرصو « ةيفاعلا تديازتو

 هجوتو « اهيلإ فيضأو نارح ةنيدم يلو دق نيدلا ةرصن ناكو « نيعالملا
 (ظ١.+) ىلع اهلهأ مزعو « ناروح لامعأ نع كسمأ دق ثيغلا ناكو « اهوحن
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 « لامعألا رئاس كلذكو « مهنع هدعبو « مهيرش ءام مدعل اهعايض نم حوزتلا

 نوناك نم رخآلا رشعلا ف مهيلع لسرأف « هدالبو هدايعب ىلاعت هللا فطلق

 ةنسلا نم ةجحلا يذ نم رخآلا رشعلل قفاوملاو « ةيسمشلا ةنسلا نم ىناثلا
 جلثلاو « كرادنملا لاطهلا ثيغلا نم ةئامسمخو نيسمخنو نيتئثأ ةلس ؛ ةيرمقلا

 ءاهتيحرأ ترادو « ناروح ةيدوأ هب ترجو.« ماكالاو داهولا ىور ام « مهاتتملا

 هذه ىلع دمحلا ىلاعت هللق « اهخابس ثيغلاب تتبنأو « اهعورز تشعتتاو
 ٠ دمأ اهل رصحب الو ؛ ددع اهل ىصحب ال يتلا ةمعتلا

 لداعلا كلملا ةيفاعب قشمدب نيدلا دسأ ىلا رئاشبلاب رايخألا ترصانت الو

 نيميقملاو هللا ءادعأ داهجل مالسالا ركاسع ءاعدتسا ىلع همازتعاو « نيدلا رون

 « هليخ يف اهيلإ لصوو « بلح ةيحان ىلا قشمد نم ضوهنلاب عراس « ماشلاب
 اوعرشو, « هاعسم ركشو « هايقل مركأف 2 نيدلا رون لداعلا كلم لا عم عمتجاو

 «لاوحألا حالصي دوعب امب « لالضلاو رفكلا بصع رش نم لامعألا ةيامح يف
 يف تايبألا هذه تمظنو « هلضفو هنمب « لامآلاو يغابملا لينل لهسملا هللاو

 : ىنعملا اذه

 ينامز ا كتافص تنسح .دقهل

 آفوخم ًايوعرم تحبصأ مكف

  تلازو تفاو ةثحو نم مكف

 كلللب فيجارأ .انتءاجو

 اياربلا نم بولقلا تعورف
 اهاذأ ىشخت ةنتف تراثو

 قدص ريشب كاذ دعب ىفاوو

 ينايملا مودهم فوخلا ىلوف

 ينامألا نما توجر امب تزفو

 نامألاب ةفاخملا تدبف
 ينابلا نم معيفرلا تمكدهو
 نامزلا دوعسم نأشلا ميظع

 نابجلا لثم اهعاجش راصو

 | نادو صاق يف مالسإلا ىلع
 يناهتلا عم كيلملا ةيفاعب
 يناغملا رومعم نمألا داعو

 دم ما“ثه أ



 ةئامسمخو نيسمخو ثالث ةنس تلخدو

 ترصانت هلمئاوأ يو 6 يدجلا علاطلاو « مرحملا لوأ نينثاألا موب اهلوأو

 مهتقياضم يف ء ماشلا يف نيسيقلا + هنا مهلذخ « جنرفألا يحان نم رابخأل

 ,ةيماشلا لامعألا يف تار لانش يف مهمل دارو ( فيسلاب كلثمو « فسضاأ

 ركاسلا قرف مك « اعايضو ياس يف  داسنلاو ثلا يف يدبألا قالب

 بلح نم نيدلا رون لداعلا كلملا زور رشمملاو ربخلا درو اهنم رفص فو

 تاراغلا نش يف « عمطلا رتاوتم نيعالملا ةرفكدلل قفتاو « قشمد ىلا هجوتلل

 بارخإلاو قارحإلاو ثيعلاو داسفلا يدب قالطاو؛ميلقالاو.ناروبح لامعأ ىلع
 مول يف اهيلع لوزنلاو « ايراد دصقو « يبسلاو رسألاو بهنلاو « عايضلا ف

 5 يهانتلاو « اهعماجو اهلزانم قارحإو « ةنسلا نم رفص خالسنا « ءاثالثلا

 مهدصقب اومهو « ريثكلا ددعلا ثادحألاو ةيركسعلا نم مهيلإ رهظو « اهبارخإ

 نيحو « مهنم اوبرق نأ دعب « كلذ نم اوعنمف « مهفكو « مهئاقل ىلا عارسإلاو

 راهنلا رخآ يف اولحر « مهيلإ ةرهاظلا ددتعلا ةرثك « هللا مهلذخ ؛ رافكلا دهاش

 ٠ ميلقالا ةيحان ىلا روكذملا

 موب. ةرغ « اهتعلق يف لصحو « قشمد ىلا نيدلا رون كلملا لصوو
 نسحأب يقلو « هتلمجو هسفن يف الاس لوألا عيبر رهش نم سداسلا نينثالا
 « اوجهتباو « دوعسملا همدقس ملاعلا رش رشبتساو « لمجتو +« بيترتو « يز

 , همايأ ماودي « هل ءاعدلاو.« هتيفاعو هتمالس . ىلع ىلاعت هللا ركبش يف اوغلابو

 ىلاعت هللاو « داهجلل بهأتلاو « دانجألا رمآ رييدت ْف عرشو « همالعأ رصنو

 ٠ دارمو ةيغب لك كاردإو « رصنلاب هدمي

 مل م"



 ةيحان نم ريخلا درو نيسمخو' ثالث ةنس نم لوألا عمر لئاوأ فو

 ىلع اوراغأو « نالقسعو ةزغ ىلإ ةركسسم نب رثا قير جورخب م« رصم

 اوداعو اورق ام اونو ؛ يي سي الإ هلم تلف مل ثيحب « ًارسأو التق

 «نيكر شملا بكارم نم ةدعب رفظ رحيلا يف ةازغلا مدقم نإ ليقو « نيرفاظ نيملاس

 زاحو « ريفغلا مجلاو « ريثكلا ددعلا مهنم رسأو لتقف « جن رفألاب ةنحشم يهو

 ٠ امئاغ ًارفاظ داعو « ,ىصخحعل داك وي أم مهثاثأو مهددعو مهلاومأ نم

 ةنسلا نم لوألا عيبر رهش نم ( ظ ١4١ ) رشع سماخلا يف ربخلا دروو
 تعزعزو « مهتجعزأو « اهلهأ تعور ةلئاه ةلزلز ثودحب « بلح ةيحات نم

 « هركذ ىلاعتو هناحبس « اهكرحم ةردقب تنكس مث « انهنكاسم نم عضاوم

 ةلزلز تفاو « ةنسلا نم لوألا عيبر نم نيرشعلاو سماخلا تبسلا ةليل فو

 ٠ هركذ ىلاعت اهكرحم ةردقب تنكس مث « تقلقأو تعور « قشمدب

 « برحلا تالاب روصنملا ركسعلا يف بشخلا رسج ىلا قشمد نم نيدلا رون

 هلوصو دنع كلذ ليق نيدلا دسأ ناك دقو « نيكرشملا ةرفكلا داهج يف ادحم

 مهيفو « نوقابلا رسآو ؛ ىهرثكأ لتقو « مومن " اونمك دقو « اهتلاجرو

 ءركسشلاو كلذ ىلع دمحلا هلو دقق دحاو راف ريغ مهنم بصي مل ةمينفلو

 ىفاو « ةنسلا نم ةرخآلا ىدامج لوأل قفاوملا زومت رهش لوأ ءاثالثلا موب فو

 يف ةداعلا هب ترج امك « رمحأ ليس هنم ثدح ثيحب « لاطه رطم عاقبلا يف

 نم  بجعتلا رثكف « قشمد ىلا لصوو « ىدرب ىلا لصوو « ءاتشلا ؟1)كوينت

 ٠ تقولا اذه لثم يف « كلذ لثم ثودح ىلاعتو. هناحبس هللا ةردق

 )١( عفترا كبتنا ٠ سوماقلا ٠

 ب ةاثثاإل اس



 تفاو « ةنسلا نم بجر نم نيرشعلاو ثلاثلا ءاعبرألا ةليل رخآ فو
 تنكس مث ؛ سوفنلا تحعزأو. « بولقلا تعور « ةادغلا نيذأت دنع ةلزاز

 سيمخلا ةليل يف ؛ ةيضاملا بيقع ىرخآ تفاو مث « ميحرلا فوٌّؤرلا هللأ ةردقب

 ٠ ىلاعت هللا ةردقب تنكس مث « ةادغلا ةالص تقو

 « اوعمجت « هللا مهلذخ جترفالا نأب سورحملا ركسعلا نم ربخلا دروو
 يف لاحلا يف ضهن نيدلا رون ىلوملا نآو « روصنملا ركسعلا ىلا اوفحزو
 ضعبل 237[ هيف ] ثدح مالسالا ركسع نا قفتاو « ناعمجلا ىقتلاو « ركسعلا

 هناكمي اناث نيدلا رون يقبو «عامتجالا دعب اوقرفتو اوعفدناق « لشف نيمدقملا
 3 جن رفألا هوحو ف « هصاوخ لاطبأو « هناملغ ناعجحش نم ةريس ةدع 5

 اوثلو مث « ريثكلا ددعلا مهلويخ نمو « مهنم اولتقف « ماهسلا مهيف اوقلطأو

 ”ىجنو « مالسإلا ركسع نم مهيلع رهظ, نيمك ( و 19 ) نم آفوخ نيمزمنم
 « هسأب ةدشو « هل ىلاعت هللا ةنوعمب « مهسأب نم نيدلا رون دمحلا هلو هللا

 مالو « هتعامج ف ًالاس هميخم ىلا داعو « هتعاحش روهشمو « هشأج تابثو

 ٠ مهل امعأ ىلا جن رفألا عمج قرفتو «جن رفألا يدي نيب هعافدنا يف بيسلا ناك نم

 6 كلذ ىلع صرحو ؛ ةثداهملاو حلصلا بلط يف جف رفألا كلم لسارو

 ركسعلا ماقأو 6 امهئيب لاح رقتسا ملو 6 نيقبرفلا نيب تالسارملا تددرتو

 ءافكت الا 4 يرونلا ىكلملا ديعسلا يأرلا ىضتقا مث 4 ةدم كلذ كعب روصنملا

 ٠ ةنسلا نم نابعش نم ©0..ءموي ف هيلإ لصوف « سورحملا دلبلا ىلا

 عمجت 6 ةئامسمخو نيسمخنو ثالث ةئس بجر نم مايأ رخاوأ ف ناك املو

 ىلع نيدلا ريون لداعلا كلملل ضيرحتلا ىلع اومزعو « ماوعلا ءاهفس نم موق

 يسئالقلا نيا نع ىيغلا 1 ١/ ؛ نيتضورلا بحاص ىور نيحو , لصالاب غارف )7

 ٠ قشمد ىلا نيدلا رون ةدوع خيرات ركذي ملف هتياهن رصتخا

 2 ىلا



 ةصرعو « خيطبلا راد موسر نم قشمد لهأ هب حماسو « هلطيأ ناك ام ةداعإ

 اورركو « دانجألا ةلاوحو « نامضلا رش تانعإ نم مهناصو « راهنألاو لقنلا

 اويتكو « ءاضيب رانيد فالآ ةرشعب مايقلا اونمضو « باطخلا مهلوقع فخس

 كالمألا بابرأ ىلع اهضرف يف اوعرشف « هومار ام ىلا اوييجأ ىتح « كلذب

 يأر مهل حجن الو « باوصملا اودتها امف « اءاعرلاو نايعألاو نيمدقملا نم
 ؛جيجضلا اورثكأو ءاوملآت ثيحب « مهلهجب سانلا اوفسعو «باوج الو باطخ ف
 «رمألا اذه يف رظنلا ىلا همه فرصف « نيدلا رون لداعلا كلملا ىلا ةثاغتسالاو

 ناك ام ىلا لكشأ ام ةداعإ يف ةيعرلا يف لدعلا راثاو « ةداعسلا هل تحتنف

 ةداتعملا موسرلا ةداعإب رمأ ناضمر رهش نم رشاعلا نينثالا موي ناك املق « هيلع

 لاطبإ هسمت نم آاعربت كلذ ىلا فاضأو « اهرثأآ ةيفعتو اهتتامأ نم تناك ام ىلا

 سانلا ةفاك ىلع أرقي روشنم بتكب مسرو « نبللاو نيجلاو ةسيرهلا نامض

 ةلصاوم نم كلذ يف ملاعلا ملابق « اهركذ هيئفعتو « اهعيمج موسرلا هذه لاطبإب

 بيجتس ىلاعت هللاف « هنساحمل رشنلاو « هيلع ءانثلاو « لداعلا كلملل ةيعدألا

 ٠ همالعأو هثايلوأل « رصنلاو ةداعسلاب همانأ نرقشو هماأ ميديو ©« مهنم

 لصو « ةنسلا نم ناضمر رهش نم نيررشعلاو يداحلا ءاثالثلا موي فو
 نم هلكمحت ام باوجب رصم ةيحان نم ©27يدشرتسملا دومحم بجاحلا
 يمدقم نم لوسر هعمو « ( ظ ١95 ) اهرمأ يلوتم حلاصلا كلملا نم تالسارملا

 باوثألا عاونآو « ةيرونلا ةيكلملا ةناوخلا مسرب ذفنملا لاملا هعمو « اهمئارمأ

 مهل اويرض دق هللا مهلذخ جنرفآلا نم ةقرف تناكو « ةييرعلا دايحلاو ةيرصملا

 صضعب باصأ دقو « انلمحت ام باوجب رصم ةيحان نم دلوملا دومحم » لصألا يف لل

 يدشرتسملا ناكو ١7١/١ ٠ : نيتضورلا نم هميوقت ”مت فيحصت تارابعلا

 نب دمحم نب ناسغ لضفلا وبأ نيدلا نع ريمألا هتيحصيو م نيدلا رون لوسر
 هعمو « هتلاسر باوجب يكنز نب دومحم لوسر » حلاصلا كلملا نهج دقو .. بلج
 هغلبم ام نيعلا نمو « رانيد فلآ نوثالث هتميق ام اهريغو ةحلسألا نم اهنم ةيده'
 ب 7515/17 : افنحلا ظاعتا * « جنرفالا داهج ىلع هل ةيوقت رانيد فلأ نوعبس

 ّْ .٠ ملك

 بل #6 ةلال



 الت مث « رزنلا ليلقلا الإ مهنم تلفي مل ثيحب « مهب هللا رفظأف « رباعملا يف
 جنرفألا نم ةرفاو. ةلمجب هرفظب « يرصملا ركسعلا نم ربخلا دروو كلذ
 «رافحلا نم شيرعلا ةيحان يف « كلذ ىلع ديزتو « سراف ةئامعبرأ زهانت برعلاو

 ًارفظو « ًانسح ًاحتف ناكو « بلسلاو رسألاو لنقلا مهيلع ىلوتسا ثيحب

 ء روكشملا كلذ ىلع دومحملا هللاو « انسحتتسم

 نب ملاس وبأ بجتتملا يون ةنسلا نم لاوش ثلاث ءاثالثلا موي فو
 لداعلا كلملا ناويد يف دانجألا ضرعو«شيجلا ةباتك يلوتم«يبلحلا نمحرلادبع
 هركش ىلع 2)اعمجم « ةيرطلا نسح ًاريخ ناكو « هللا همحر نيدلا روث
 لفون نب هللا دبع يبأ بذهملا ةافو هباصم التو « هلثم دقف ىلع فسأتلاو

 نم نيرشعلاو سداسلا ةعمجلا موب يف هللا همحر « ًاضيأ قشمد يف « يبلحلا

 ءهريزوو « نيدلا دسأ رالسهفسالا ريمألل ًايتاك ناكو « ةنسلا نم ةدعقلا يذ

 عيمج يف « دصاقملا روكشم « لاعفألا دومحم « ةيريخلاب فوصوم وهو
 ٠ هبصنم يف هدلو مدختساو « لالخلاو لاوحألا

 ةححلا يذ نم ريخألا رشعلا يف ةامح ةيحان نم ربخلا دورو كلذ التو

 يرعملا فيطللا دبع نب ىلع نب. دشرم دجملا يبأ نيدلا يضر ةافوب « ةنسلا نم
 ضهنتسي ناك اميف « ةافكلا ءادسألا لاجرلا نم ناكو « هللا همحر « ةامحب

 ًافوصوم كلذ عم ناكو « ةيرونلا مايألا يف كلذكو « ةيكباتألا مايألا يف هيف

 ددصقل « ريفغلا مجلاو « ريثكلا ددعلا يف اهنم- مورلا كلم زورس « ةنسلا

 4 اهيف همييحتو 04 جابيدلا مومرم ىلا هلوصوو 4 ةيمالسإلا لقاعملاو لامعألا

 ٠ موقآ هانتيثآ امو (« ًاعومجم » لصألا يق )1(
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 نامكرتلا نم اموق نأو ءاهالاو امو.ةيكاطنألا لامعألا ىلع ةراغالل هابارس ثبو

 ةدع نمرألا كلم نيوال 2١7 لامعأ نم حتتفا نأ دعب اذه « مهنم ةعامجب اورفظ

 ةبتاكم يف عرش « اذه نيدلا رون لداعلا كلملا فرع املو « هلقاعمو هنوصح نم

 ىلع مهثعببو مورلا ( و 198 ) نم ثدح ام مهمالعإب « لقاعملاو لامعألا ةالو

 «مهنم رفظي نمي ةياكنلل دادعتسالاو « مهيف داهجلل بهأتلاو « ظقيتلا لامعتسا

 7 ةليمجلا هدئاوع ترج امك « مهب رافظالاو « مهيلع رصنلا يلو. ىلاعت هللاو

 كلذ ىلع ىلاعت ومو « مهروحت يي مهسأ درو « مهيلع راهظإلاو « مهنالذخ

 هربدق

 «(ةئامسمخو نيسمخو ثالث ةنس يه ىتلا ةديعسلا ةنسلا هذه يف قفتا دقو

 ءاهقلاخ رمأب ؛ ءامسلا نأ طابش لمتاوأ ىلا اهيف نئاكلا يناثلا نيرشت ءادتنا ذنم

 ثيحب « راهنلاو ليللا يلاوت عم « راطمألاو جولثلا كرادتب « اهيلازع تلسرأ

 ةيدوألا ترجو « رافقلاو يراربلاو « راوغألاو داهولا تورو « راطقألا تمع

 ىضارألا تستكاو « ىكتبلاو ىنيللاو لدنصملا امهئامب لويسلا تعب انتو

 دعب ةمماسلا تعبشاو « تابنلا بشعوب « عرزلا ةرضخب « عاقبلاو ةضفخنملا
 ىشاوملا رئاس كلذكو « بعتلاو ءانعلا ةفلك نم اهتحارأو « بغسلاو فعضلا

 «تاهجلا رئاس نم رابخألا ترصانتو « ةينادلاو ةيصاقلا شوحولاو « ةيعارلا

 نينسلا يف كلذ لثم اودهاش مل مهنأ أ خويشلا ركذو « ةمعنلا هذه مومعب

 ء ركسشلا مئادو « دمحلا صلاخ 20( هتمعن ) ىلع هللف « ةيلاخلا

 ةئامسم>و نيسمخو عيرأ ةنس تلخدو

 ةميلع ةلزلز تفاو مويلا اذه يفو  اهنم مرحملا لهتسم ةعمجلا موي اهلوأ
 ءاهنود ناتنث اهموب ف اهالثو « هتمحرو هتردقب اهكرحم اهنكسو « هراهث ىحض

 )١( نيتضورلا نم ميوقتلاو « لامعألا : لصألا يف : ١/١17 ٠

 قايسلا ميقتسي اميك نيترصاحلا نيب ام فيضأ (؟) ٠
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 « ةكامسمخو نيسمخو ثالث ةنس ةححلا يذ نم مايأ لئاوأ ف ناكو

 «هنتوق فعضأ ثيحب « هب ديازت ضرم نيدلا رون لداعلاكلملل ضرع دق
 تعاتراو « هتيعر ماوع نم نيدسملاو « هتلود داسح نم هب فاجرإإلا عقوو

 «هيلع افوخ « دالبلاو روغثلا ناطق رودص تقاضو « دانجألا ناوعأو « اياعرلا
 « جنرفلا نم .ريخلاو « مورلا رابخأ عم اميسال « هيلإ لصي ءوس نم ًاقافشاو

 لاقو « هباحصأ صاوخ ىلا مدقت « فعضلاب هسفت نم سحأ املو ؛ هللا مهلذخ

 اهل اونوكف « يسمن يف عقو, دق امب مكيلإ ةيصو ىلع تمزع دق يتنإ : مهل

 هررقتامو « كرمأل ةعاطلاو عمسلا : اولاقف « نيلماع اهطورشب و « نيعيطم نيعماس

 ىلع قفشم ىنإ : لاقف « نولماع هبو « نولباق هل انإف ؛ كمكحو كيأر نم

 « نيلهاجلا ةالولا نم يدعب نوكي نمم نيملسملا ( ظ #١9 ) ةفاكو اياعرلا
 « هقالخأ نم فرعأ ناريم ريمأ نيدلا ةرصن يخأ نإو « نيرئاجلا ةمالظلاو

 عرتو دقو « نيماسللا رومأ نم ًآرمأ هتيلوتب هعم يضترأ ال ام هلاعفأ ءوسو

 وملا يلوتم « نيدلا دامع نب دونتوم نيدلا بطق ريمألا ىخأ ىلع يرايتخا

 يف نوكي أب داقتعا ةحصو « نيدو دادسو لقع نم هلإ مجرب ا « هصاوخو
 همكحلو « نيعئاط يدعب هرمأل اونوكف « يدقف ةملثل داسلاو « يدعب ىبصنم

 مكدئئاقع نم صالخاو « مكرئارسو مكتاين نم ةحصب هل اوفلحاو « نيعماس
 ةدكؤملا ناميألا اوفلحق « عبتملا كمكحو « عاطملا كرمأ : اولاقف « مكرثامضو

 « هيلع ىلاعت هللا لضفت مث « ًاعرسم اهموسر عابتاو « اهطورشب لمعلا ىلع

 مسجلاو سفنلا يف ةوقلا ديازتو « ضرملا نم لالبإلا ءودبب نيمئاسملا ةفاك ىلعو

 تيوقو « ةمعنلا هذهب سوفتلا ترس « هيلع مالسلاو « هيلإ لوخدلل سلجو

 ٠ اهديدجحتت

 نم « تاقرطلا يف بتر دق « بلح يف بئانلا « نيدلا دجم ريمألا ناكو

 « قشمد لهأ نم لامح لجرب جبنم يف ميقملا رفظف رفظف « اهيف نيكلاسلا ظفحي

 « بلح ىلوتم « نيدلا دهاحم ىلا اهب هذفتآف « بتك هعم « وزغم نياب فرعنا

 لداعلا كلملا ىلا لاحلا يف اهذفتأو « اهلمحتم بلصب رمأ اهيلع فقو املف
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 ةنسلا نم مرحملانم يناثلا رشعلا نم سيمخلا موب يف اهيلع فقو املف«نيدلا رون
 « هناويد ىلوتم « مساقلا ىبأ جاحلا نيز نيدلا نيمأ نم اهدجو «؛ ةديدحلا

 « هياجح دحأ يرغج دمحم نمو « هكولمم ةعلقلا ةبالو يلوتم نيدلا زع نمو

 نم سايلا عوقوب همالعإب 4 نارح بحاص 6 ناريم ريمأ نيدلا ةرصن هخأ ىلا

 هيلإ ملستل « قشمد ىلا عارسإلاو ةردابملا ىلع هنوضحبو « لداعلا كلملا هبخأ
 يف ناكو « مهلاقتعاب اوفرتعاف ؛ اهبابرأ ىلع بتكلا ضرع « كلذ فرع املف

 نيددلا ةرصن عطقب ربخي ربعج ةعلق بحاص باتك لاحلا ف دروو « نيمويب
 نم هعنمو هدرل « روصنملا ركسعلا يف نيدلا دسأ ضهنأف « قشمد ىلا ًادجم

 لداعلا كلملا ةيفاعب هتفرعم دنع « هرقم ىلا هدوع ربخ هب لصتاف « لوصولا

 ء دلبلا ىلا ركسعلا يف نيدلا دسأ داعف « هبخأ

 ةولمحت ام باوجب لصوملا ةيحان ( و ١44 ) نم كلا لسر تلصوو

 ةيحان ىلا اهجوتم « هركسع يف زرب دقو. « هوقرافو « نيدلا بطق هيخأ ىلا
 ماقأف « نيدلا رون كلملا ةيفاع ربخ هب لصتا « لصوملا نع لصف املف « قشمد
 «لاحلا فشكل « ىلع نب دمحم رفعج ابأ نيدلا لامج ريزولا ذفتو « وه ثيحب

 نيسمخو عبرأ ةنس رفص نم نماثلا تيسلا موب يف قشمد ىلا لصوف
 , ريثكلا قلخلا هئاقل ىلا جرخنو « لمجت ىهبأو « يز نسحأ يف « ةئامسمخو

 مركو « قالخألا ديمحو « لاعفألا ليمج نم ىلاعت هللا همهلأ دق ريزولا اذهو
 راثآلا نسحتسمو « تاقدصلاو تالصلاو ربلا باوبأ يف هلام قافتإو سفنلا
 210[ ىلاعت هللا هفرش مظعملا ] تيبلاو مرحلاو ةكمو ِهَيِلَي لوسرلا ةنيدم يف

 لداعلا كلملا عم عمتجاو « هركشو هحدم هيلع فعاضتو « هركذ عاش دق ام

 ىلا هدوع ىهتنا ام « تاريرقتلاو تاضوافملا نم امهنم ىرجو « نيدلا رون

 )١( نيتضورلا نم نيترصاحلا نيب ام ديز : ٠.١/١
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 بطق مسرب هيحصأو « مارتحالا نم هقح هتيفونو « هل ماركالا دعب « هتهج
 هعم هجوتو.« ةرضاحلا لاحلا هتضتقا ام « ةفطالملا نم هصاوخو « هيخأ نيدلا

 نم فصنلا تبسلا موب هصاوخ ِق 6 هوكر يش نيدلا دسأ رالسهفسالا ريمألا

 :٠ ةروكذملا ةنسلا نم « رفص

 فحتأ ةيده هعمو « هركسعم نم لوسر مورلا كلم نم لصو ناك دقو

 ليوقو (17لاعفو«باطخ ليمجو «كلذ ريغو «جابيد باوثأ نم «لداعلا كلملا اهب

 « جنرفألا كلم نع يكحو « ةنسلا نم رفص رخاوأ يف هيلإ داعو « كلذ لثمب

 هللاو. « تدقعنا ةنداهملاوب « تررقت « مورلا كلم نينو هنيب ةحلاصملا نأ هللا هلذخ

 كلذ امو. « هركموو هردغ ةبقاع هقيذيو « هرحن ىلا امهنم دحاو: لك سأب درب

 ٠ زيزعي هللا ىلع

 يدشرتسملا ةومحم بجاحلا هجوت ةئسلا نم رفص نم ىناثلا رشعلا ٍفو

 مهعم درو ناك ام تايارجب « مهتمالس هللا بتك « اهلسر عم آدئاع رصم ىلا
 نيدلا رون لداعلا كلملا نع اهرمأ يلوتم « حلاصلا لداعلا كلملا تابئاكم نم

 ٠ هرصن هللا زعأ

 داصقو « ةيكاطنأ ىلع همازتعاب مورلا كلم ةيحان نم رابخأ تدروو
 «ةيماشلا دالبلا ىلا هجوتلاب نيدلا رون لداعلا كلملا ردايق « ةيمالسالا لقاعملا

 يف راسف « هللا مهلذخ « جنرفألاو مورلا رش نم مهشاحيتسا نم اهلهأ سانيإل
 نأ ىلا بلح ىلا مامتالاو « رزيشو ةامحو صمح بوص « روصنملا ركسعلا

 ةنسلا نم لوألا عبر رهش نم ثلاثلا سيمخلا موي ف « كلذ لاحلا تضتقا
 « ةنسلا نم لوألا عيدر رهبش نم نيرشعلاو يناثلا دحألا ةليل فو ( ظ )١44

 تجعزأو « ماينلا تظقبأ « تاجوم عبرأ تجام ةلئاه ةلزاز هفاصنتا ف تفاو

 مق « هنكسم ىلعو « هسفت ىلع برطضم نكسسم يذ لك فاخو « ىظقيلا

 )٠( نيتضورلا نم هباوص فيحصت يهو « لافبو » لصألا يق : ١/179 *
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 ملو « ميحرلا « هدابعب فوؤرلا دمحلا هلق © هتمحرو. هفطلب اهكرحم اهتكس

 ءميكحلا ميلعلا ءاشي ام ىلع رداقلا ناحبسف « ةيئانلا نكامألا يف اهريثأت ملعب

 ةيحان نم رمخلا درو « ةنسلا نم رخآلا عيبر رهش نم لوألا رشعلا ٍفو

 رهش رخآ ةعمجلا موي يف « بيبطلا راقو نب ليعامسا لضفلا يبأ ةافوب بلح

 هللا زعأ « نيدلا رون لداعلا كلملا ةمدخ ىف ناكو « هللا همحر « لوألا عيب ر

 عم « هتداعس برقو هعئانص يف تاباصإ هدنع يظح دق ناكو « هراصنأ

 نم ةعامجب عمتجاو ©« قشم د نم دادغب ىلا رفاس هنوكب « ةفرعمو « هيف ءاكذ

 عامتجاو + تقيل ديمحو بخ عم اذه مهنعذخأو : مهبل ارثو « يلدا

 ءاضقلا نكل « هلعف نسح يف « هلثم دقف ىلع فسأتلاو « هدامحإ ىلعسانلا

 ٠ عنامب ال رودقملاو « عفادب ا

 حير تبه « ةنسلا نم « ىلوألا ىدامج نم عساتلا ةعمجلا موي فو

 تدسفأو « اهيوتشو اهيفيص رامثلا رثكأ تفلتأف اهتليلو. اهموي تماقأ « ةدددش

 تجعزأ نيتجوم تجام « ةلئاه ةلزلز ليللا رخآ تفاو مث « راجشألا ضعب

 هلف « هتردقو هتمحرب اهتبثم نيكاسملا سرحو « اهكر حم اهنكسو « تقلقأو

 ٠ نيملاعلا بر « ركشلاو دمحلا

 نم « ةجهبملا رابخألا ترصانت هلوأ يف « ةنسلا نم ىلوألا ىدامج فو

 «نيمدقملا ءارمألا لصاوتب «بلح لامعأب يرونلا ىكلملا روصنملا ركسعلا ةيحان

 دصقت «جنرفألاو مورلا نم لالضلا ةرفكلا بازحأ يف ةدهاجملا « لامعألا ةالو

 نسم اهل هيامحلاو « اهيف داسفالاو « اهكلمت يف عمطلاو « ةيمالسالا لامعألا

 « ةرثدلا دادعألاو« ةرثكلا يف يهانتلا يف مهركم نم اهنع بذلاو « مهرش

 مئازعلل لهس نأ « هدالبب هتفأرو « هتمحرو « هدابعب هفطل نسحب هللا ىضقذ

 ةسايسلا نسحو « ريودتلاو يأرلا بئاص نم « ةيرونلا ةيكلملا ةروصنملا

 «ةدكوؤملا ةنداهملا ثيحب « ةريرسلا نسحو « ىلاعت هلل ةينلا صولخو. « ريرفقتلاو

 يف نكي مل ام ؛ مورلا كلمو نيدلا رون لداعلا كلملا نيب ةمكحتسملا ةعداوملاو
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 « دادسلا دقع يف « كلذ يف لاحلا تمظنتا ثيحب « لابب رطخ الو . باسحلا

 «بورحلا بقاوع هيلإ لووت امب هتفرعمو « مورلا كلم يأر نسحب « دارملا هنكو

 ( و 158 ) يف تاحارتقالاو « تالسارملا رركت دعب « بولطملا لمألا رسيتو
 جن رفألا يمدقم قالطإ نم هسمتلا ام ىلا مورلا كلم بيجاو « تاربرقتلا
 « هيلإ هحرتقا امو « مهرسأب مهذفنأو « نيدلا رون كلملا سبح يف نيميقملا

 ءامظع لاعفأ « هيهاش» امب « لضفلا اذه مورلا كلم لباقو ؛ هيدل مهلوصحو

 « سانجألا ةفلتخملا « ةرخافلا جابيدلا باوثألاب فاحتالا نم « ءادسألا كولملا
 « ةرفاو ةميق اهل « جاييدلا نم ةميخو ©« سيفققت رهوج نمو « ددعلا ةرفاولا

 «هلزنم نم هركسع يف كلذ بيقع لحر مث « ةيلبجلا لويخلا نم نسحتسا امو

 رشعلا يف « نيملسملا نم ادحأ ذوي ملو « ًادومحم ًاروكشم « هدالب ىلا ًادئاع

 بولقلا تنأمطاف « ةئامسمخو نيسمخو عبرأ ةنس ىلوألا ىدامج نم طسوألا

 هذه ىلع دمحلا هللف « اهقرفو اهفوخ بيقع تنمأو « اهقلقو اهجاعزنا دعب
 ٠ نيركاشلا دمح ةمعنلا

 بطق هيخأل عنص « نيددلا رون لداعلا كلملا نأب كلذ دعب ربخلا دروو
 « نيدراولا مهباحصأو ةالولاو نيمدقملا نم هعم درو نملو « هركسعلو نيدلا

 نم ىلوألا ىدامج نم رشع عباسلا ةعمجلا موب يف « جنرفألاو مورلا داهجل

 راقبألاو لويخلا حبذ نم راثكتسالاب هيف ىهانت الثاه ًاميظع ًاطامس « ةئسلا

 امم « هل هيش الو « هلثم دهاش ال امم « كلذ يف هيلإ جاتحب امو « مانغألاو

 لاغبلاو « لويخلاو « ةيبرعلا نصحلا نم قرفو « ةمارغلا نم ةريبك ةلمجب ماق
 بهذلا توختلاو هريغو ةفلتخملا جابيدلا عاونأو علخلا نمو « ريثكلا ددعلا

 «لمجتلاو نسحلا يف ادوهشم آموب ناكو « ةرثكلا ىلع دئازلا « ريثكلا ءىشلا
 طامسلاب مهلاغتشاب ةلفغ سانلانم !ودجو«نامكرتلا ءابرغنمةعامج نأ قفتاو

 درو املفءمهيشاوم اوقاتساو«مهريغو ةماسأ ينب نم برعلا ىلع اوراغف هباهنتاو

 « مهوكردأف « روصنملا ركسعلا نم رفاو قيرف مهرثإ يف ضهنأ « كلذب ربخلا
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 سوفنلا تتكسو « هبابرأ ىلا ديعأو « هوذخأ ام مح مهنم | اختساو

 ٠ روكسشملا دومحملا هللاو ؛ اهجاعزنا دعب

 نارح ةنيدم ىلا هجوتلا ىلع « هللا هالعأ « يرونلا يكلملا يأرلا ررقت مث
 «حالصلا نم كلذ يف هآر اميسح « نيدلا ةرصن هيخأ نم اهتداعتساو اهتلزانم
 طاحأو « اهيلع لزن املف « ةرخآلا ىدامج لوأ ف ؛ روصنملا ركسعلا ف لحرو

 تررقن' نأ ىلا « تابراحملاو « تاعنامملاو تاحارتقالاو. تالسارملا تعقو « اهب

 ثلاثلا تبسلا موي يف تملستو « اهب نم ( ظ ١50 ) ناميإ ىلع لاحلا
 اهيلإ رظنلا نسجحأو « اهلاوحأ تررقو « روكذملا ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو

 ىلع « نيدلا نيز « رالسهفسالا لجألا ريمألا ىلا تملسو « اهيلهأ لاوحأيف
 ٠ اهرومأ ريبدت هيلإ ضوفو « هل عاطقالا ليبس

 ةفئامسمخو نيسمخو سمخ ةنس تلخدو

 ةقيقد حكو ةجرد حك يف سمشلاو ؛ مرحملا لهتسم ءاثالثلا موب اهلوأو

 ةرشع عبس سوقلا علاطلاو « يناثلا نوناك نم رشع يناثلاو « يدجلا نم

 ريمألا يفوت ةنسلا هذه نم رفص نم ةعمجلا ةليل فو « قئاقد سمخو ةجرد
 ف ةهاجولاو « داركألا ءارمأ ىمدقم دحأ 2؟1)نيمام نب نازي نيدلا دهاجم

 ىلع بظاوم « ةحامسلاو ةلاسبلاو « ةعاجشلاب فوصوم « هللا همحر « ةلودلا
 لكو « نامزلا عم « ءارقفلاو ءافعضلاو نيكاسملا يف ؛ تاقدصلاو تالصلا ثب

 هراد نم لمحو , ءاقللا 5 رشبلا نسح « ايحملا ليمج « ناوبأو يضقنب رصع

 « همساب 2'2ةروهشملا ةسردملا ىلا مث ةالصلل عماجلا ىلا سيدارفلا بابب

 سراوفلا وبأ وه ٠ نيدلا دهاجم اذه : تلق : فلاغم طخب لصألا ةيشاح يف )١(

 , مهنم ةفئاط يهو « ةيلالجلا داركألا نم وهو « دمحم نب يلع نب نيمام نب نازب

 ٠ دادغب لامعأ نم اقوقد يحاونب « قارعلا يف مهدالب
 ) تاداسلا عماج (( نآلا راصو اهمسا ريغت ء ددجملا سيدارفلا باب قيصل تناك )2

 ١58015١855 ٠ : لالطألا همداتم رظنا

 همم ©غال ب



 هدقف ىلع فسأتمو« هل نيؤمو هيلع كاب نم لخب ملو.« مويلا يف اهيف نفدف

 : يهو ةرصتخملا تايبألا هذهب يثرو « هلالخ ديمحو هلاعفأ ليمجب

 نايسنو هنم ةلفغ يف هيمصنت 02 ةيمصم توملا ماهسو لفاغ مك

 نافكأ نيب اعيرص هارت ىتح 0رطو يف وطخلا عيرس هأرت انيب |
 ناوعأو راصنأو دنجح نيب ام هترامأ يف نازم ناك كاذك

 نارييجو سنأ الب اهترداغف 2 هلزانم يف ايازرلا حاير تبه

 ناوخاو لخ الو قيفر الب ( ةسردم بنج ًاديحو ربقب ىسمأ

 ناتهتو ءاونآب هتكب الإ ةقرؤم نيع هشعن تناعام

 نارفعب هنم همسج ىوحادحل  هرمئاز كفن ال هللا ةمحرف

 يناولاب سيل ثيغي هيلع يمهت 2 ةدعرم لك هارث تكبغا الو

 ينافلاب سيل ضيضغ رهز لكب ١ اهبيصي اهنم هضورت ىتح

 (و195)ناصغأ نيباليل قرولاتحانو ةرئاد كالفألا يف بهشلا تمادام

 قاد نمو سماق نم دمحلاب هادي ١ ترفدتف اثذلايف يخلا لمخوم

 نيددلا يكز يضاقلا عفر « ةنسلا نم رفص لهتسم سيمخلا موب. فو
 لداعلا كلملا ىلا قشمد يضاق « يلع نب ىيحب نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ
 ههلاّوس باجأف ه هب لادبتسالاو ةاضقلا نم ءافعإلا اهيف هلأس ةعقر نيدلا رون

 وهو « يروزرهشلا نب نيدلا لامك مامإلا لجألا يضاقلا قشمد ءاضق ىلوو

 « ماكحألا نيناوقي ةفرعملاو « مهفلا ءافصو « ملعلا روفوو « مدقتلاب روهستملا

 بنجتو « فافسالا نع ةهازنلاو + لدعلاو « فاصناإلا لامعتسا طورشو

 هل بتكو « مكحلا يف لاصخأ نسحأب اياعرلا نيب مكحو « ملظلاو ىوهلا

 دم ©5/6أ



 ضعب نم ءاضقلا نأ ىلع « هاضريو هرثؤيو هاوهب ام ىلع رمألا هل ماقتساو
 ٠ ؟9هدلو هلاغتشا دنع هنع بئانلا 2)[ نوكي ] نأ رقتساو, « هتاودأ

 ه3 3 9 3 7 0 5 0 6 107 ؟1-

 ىلع هتاولصو « هدحو هلل دمحلاو , يقشمدلا خيراتلا ليذم نم دجو ام رخآ اذه

 آاريثك اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس

 , ةئامتسو نيرشعو عست ةنس رخآلا عيبر خلس هتباتك نم غارفلا ناكو
 ' نب ركب يبأ نب دمحم هبر وفع يجارلا هبنذ رسأ هبتك

 هللز هل هللا رفغ , يلصوملا يجريشلا نب ليعامسا

 ٠ نيملسملا عيمجلو « هلطخو هأطخو

 ١١55/١ ٠ : نيتضورلا نم نيترصاحلا نيب ام ديز )0

 نم هانلقن ام ىهتنا انهاه ىلاو » : ربخلا اذهل هلقن دعب نيتضورلا بحاص بتك ('؟)

 يفوت ةنسلا هذه يفو « هباتك رخآ هنإف « يميمتلا ىلعي يبأ سيئرلا باتك نم

 1١١4/١ ٠ : نيتضورلا + « هللا همحر

 د 684لا
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 سيوفوب طرح
 ( تءاوانومد> ه



 ىتملا

 1 ةسيلصلا بورحلا حرسم -

 (ءايوجر اع دب عطملا عضاول يثسأ)





 ةناعلاربيسيرارفلا

 ٠ 5/15 -159 : لبنح نب دمحأ
 1١51١81١١56-0١ ٠ ب118 : هاش كلم ناطلسلا نب هاش ىإ | ١- - 1-48-355 : نقعج نب ميهادبل

 .مام_ مرو ٠ 161 : سابعلا نب ميهاربا 88417 86# : قازرلا دبع نب دمحأ وة دم 4-4١-147 ل
 ١-7-5١72 : شيرق نب ميهاربا»

 ١74 : ليقع نب دمحم نب ميهاربا
 ١4١ <٠ : دحاولا دبع نب دمحأ

 0841-1١59 : تباث نب يلع نب دمحأ
 ءالكم ١84568--١6١1١859- : لاني ميهاربا

 99١ ٠ : باب رصتتسملا نب دمحأ 501 ٠
 ٠ 8594 : رعاشلا نيم نب دمحأ ٠ 181 : يروب نب دمحم نب قبآ
 . ١61 : كلملا ماظن نب دمحأ مها 5886294"١-45 50 : كارتالا
 ٠ ١م : يولملاىقيق ١ ماشه يبأ نب دمحأ مالم الظكإل_)05-154١551
 . #886 174١ ب الالؤ : يدركلا ليدمحأ 05 1١ ١و1 ١ مالا_١1ا/غ
 - 1175: مالسلا هيلع مدآ ل اك للحم
 ٠ ملا : تاعرنأ | _وموع_روز _ئطؤ١ 1584 5١) 1716-100: ناجيبرتا | _ جيو _ مىك_ مم#*8 د االء اسالك“ مو # االا/ ب 794 : ناجيبرذأ ب!ه4-1060-1505-16408 75:

 2 ا يبلحلا نيكيتاو نب شاقرأ 02020 ا ا لا

 )147-141-01 د "هم "47 5١" "خ5١ "0ك

 . ل57" الهال : قازرلا دبع ني قترا بالم امال ا اال ا #56
 ٠ يريساسبلا < يريساسبلا نالسرأ 3 1س 0 ل رار ل ير ل ركل

 مس 245- 54) ب 57ال 69: نمرالا ٠م)5؟-هلال-ه05١5 غ7
 . م١8 | ١1الآ ١1الك ١55 1: قوأ نب نستأ

 . الاله ل ا#)ا١/7 788: ةينيمرأ «ا١ 898-1١47
 ٠ 2085 [ ونب  ةماسأ . "ال60 : ءاسحالا



 ٠٠# .٠ : يزاريشلا قحسا وبآ
 58 : يطمرقلا قحساأ

 * 1١١6 : ( نصح ) انوفسأ

 ةيردنكسالا : 5428-85١١ 554

 716 : ميهاربا نب ليعامسا

 ٠ "8 : يناهفصالا ليعامسا

 - !؟ا/8 : يروي كولملا جات نب ليعامسا

 ش . "وو 3مخ5- 41

 ب ءالال : ( نيدلا نيزرالسلا ) ليعامسا

 .٠ 6 5ال

 2/4 : ديجملا دبع نب ليعامسا

 ب 8086 "1867-65 : يمجعلا ليعامسا

 ١ مالا "لا

 «* 6086 : راقو نيب ليعامسأ

 ةيليعامسالا : 0١" ٠

 547 441 : جوعالا

 5066 : تامغإ

 «٠ 1!؟885 : ينامكرتلا يناهفصالا

 :7١75087٠-115 ناهفضأ

 - 1755755-757 7" "م
 #15 ةالال ا 754-549”

 5-815)" 5!" 265-204 ٠
 ٠ 50-55-0218 789: ةيمافأ

 ب !!03917-1518-770-7 : جترفألا
 2 ا ل رو ل رب لل
 2 نيا ا لا را ور ف

 1:25 94 ١:5١1

 2 ا ا را تت را شل

 3 0 ل رب ارش شل
 5 لا 6 نيل يور يي رسم
 464 515 7م أ الك الغ

 هةر من

 سه 116-15١ - 114 - ”خا/ م5

 ه- 75٠١ 5ا!لس !؟ة؟5- 960 ١١#

 كي يلا ل رار ل ري

 5 رع ظ نير سا نيرا ل لل ارق

 28 ضنا كش ضررا كش نير 2 رو

 كرت تك ريد ا تش ير تش ضر“ درخرخ

 كك را ا كك لاا كك نير رت رللا ساردا

 هس 3581 "مع "الك "المس ا "الك

 سهم ة75ةا ثلا" 55مل "مه "4غ

 ب7 هال اد 507 504١ ةؤزؤد ع'“م

 ب ةئالا» ب الا  ةكالا_ 5517#” 5١

 بم 58٠ - 5الخك  ةالثا غالشه  ةالع

 - 55١ ه ةا1ما ةاذالا ةمكان عما"

  ٌة5ةة5 5524 55"  ةءةةوال ا 5و١

 مه١:أ ه0 مل ه.١ال_م5١٠6- :ةا/

  ه١ال س-ه5١-مه)5 62١76٠

 080-65" مه)6)5-)١ ه4

 هم -625٠0 مال 3 هالك ه#"ئ هال

 65١--255-82845-8285 ٠

 ب 11١1١١ : يلامجلا ردب نب لضفألا

 . ئم98 1 #”م#" _ "عه

 - 295: ( نصح ) سلفأ

 1917 -0--195 : ةلودلا ميسق ىقتس قآ

 هم آش ٠١١1١55-14 #١

 ه7" ١5#" ١ال- ”١؟ - 8١5م

 5 نيرا رورو ل نيرو تس ضربا تح ضال

 © ريد را

 ٠ م5 : طابقألا

 ةناوحقألا :١١9 + ٠

 داركألا : 1١48-5584-7555-7١١!-

  2 "8ةؤ"  255٠0هؤالا_ ٠

 « 5 : ( نيدلا دسأ ) نكآ

 ءا78* : ( نصح ) ةمكألا



 .٠ "م79 5 : دلاخ نب ناورشونا | 15190561-159 : نالسرأ بلآ
 - )344-15 : زاومالا | باق لا بال بلمل ل
 55“ : ناريا ٠ 2058ب51!
 هس ١١!1-70١ : قترا نب يزاغ ليا 58١ 50470 ٠ : شاتنوتلا
 2 2 0 0 يي بش نقيا م لا ل روب 85_16 ٠١-١ : نيكتفلا

 3 لا 0 نا 2 يرش لل ل ل | يش < نب تي ريب < سا س ع نس
 2 ل ا هم. "ما »اا

 ٠ 948# :ابليا | ٠ اإل : ششنفلا

 ٠ 869: نك دليا «٠ م5! غ١5 : ناملأ

 549 : يذاش نب بويأ .٠ "ملم اك46:دمأ

 ءا م5177 تلال "#88 : سا ماكحأي ىمآلا
5 

 ١ . عال” : ( نصح ) بنإ

 ٠84-6 : اموت باب :١58١85 ٠ راسنألا

 «ه 9١17-١8-4" -س-١01 : ةيباجلا باب + اا/١ : ( دنكلا ) روجنأ

 ١849١25١-562 1 : ديدحلا باب « :"١9 سلدنألا

 ٠ ١٠١ال | "94 "ه1 :( كباتا نيدلا نيعم ) نأ
 - 47 -ئه١ ئه٠ 9 55 - 555

 - 94/4: قاطلا باي | ب الط ب ةكالا كلك 5584-7

 ٠ 88ال : سيدارفلا باب اال
 ا ه9 8680- 48 ب الال : ةيكاطنا
 مل ] _رءع_1طؤو9 195١ ب 15م7 154

 /١1 ١8-595 7٠١- | . (3١١ه6: ( يدركلا )ذاب ٠
 . مم# هرابلا |[ ب3089 9 ؟"ف #8! بلاظا 14

 ٠ 8 : مورلا قتسمد سيدراب 25 10 ل ل اي
 )و16 !8ؤ1 757-586!

 ١ نافطزراب | _ مومرب_مجم_ملع_ ملال :١684 -

  34١ه4 : سلاب د زال دوال ا )لاس غ#ه 5م١8 ٠

 1593897-757 19 : سايناب ه٠ 541١ ب مالق ب ءالك ا ءال؟
 ٠ 8ةةؤد 2759# 06

 رم ا رمال ل ه2 75١ خ5
 لملم ال ممل ا "مك #هد ل ٠ 0١ 1841-7884: سوطرطنتا
 رهزو _عوكأ غ١ مالكا الالك 1١١511١6-١17 :يريزدلا نيكتشونآ

 همز" م)5) مه)١ 6 ها الثؤل١ !١1 2" ١

 دل 668



 ها 44 : مداغلا ةراشب .٠ ع9 :ةينثبلا

 "41 : وشب نب ميرك نب رشب ٠ 406 : ةياجب
 د 751751١-357 -1785: ىرصب ١81 ٠ : يكانجبلا نبا
 - ئمال - 445 -غ47 -غه١) »ذم ١١5 ٠ ىراغب
 -غ:514- 4:9" - 1١ 7١# - 14 - 49١-45١ : ( ةلودلا نع ) رايتخب

 يلامجلا ردب : 7١64-1١12 1١69 | 088 ٠

 9 |] "3٠0 395156-09-64ل: هرصبلا .

  * 557نيطاطبلا : ١5
 8٠" : نيرعب ١١ ٠ : راطعلا ردب

 تا1-0#9178١١ 175: كيلعي | 1١5-88" 584 : ليجتص نب ناردب

 5 ورش يل ايش لا تك فل > الالب
 - ةئالال ا ؛غةةد 5١ أ "خه اذ الام ٠ "68: قارب

 60" ئةالاس 5517 585 - ا ٠ 40 : ءاملا جرب

 ]201-92-215-257١-)01 _ م..2عو#- :1١1 ( يداو ) ىدرب
 2864-08 "م١741 : دادغب ءا معا

 ٠ 17--#3١52-1١55-1١54-١55- غ8: ( نصح ) هيوزرب
 ١54-١55-١54- 1١59-2-١ - 38/84 : قسرب نب قسرب

 5 00 م يري تري ل ا ل را ٠ 196 : يبلحلا ينوعربلا
 5 2 رد تش را تت ربا عا . عالم 76897: لدنج نب قرب

 الالمان 15غ 755-548 ٠ 9 18/ : تاكربلا وبا
 5 نر تش نا تش ري ا ل ريا كف . »م : تارزيخلا ةكرب
 855 305# 35# 57# اللا | _ ماس _ م00: داش كلم نب قرايكرب
 بالحال باللم بالالال بك د كا روب رمق را را لولو

 غ4 مل #0 -عغئغ) -#ؤ440 5*3 ” 1ريال ير تمر
 بم0) - ةةؤمللا ءالا لك ةكح - م)# 187 : ( نصح ) ةعاذب

 ه0 8272-4275-0524 | ئغال؟ا 6585٠ 85٠0 : نيمام نب نازي
 1717171 -1754 : سيورلا نيودغب | ب #55 ب 4837 - ءالك- ئال0 ب ذالا
 لوم والال والم  ؟الك ل امالط | ه7 ب 6-4055 ةؤال ا ءذ4
 م41 )57! -1!ؤ١ ٠ 144-54١ 0582 5ا/
 لماما # 7 م) د 32217902# | 1451 155-56--157 : يريساسبلا
 مول لو أع ل ملل ل | < ق5 7غ لالا ل1١6
 ء "س6 9 "*م4ا/ ٠ 8/8 : ( روطاربمالا ) ليسب

 هن 069 د



 4845-5489-4488 5542 :عاقبلا

 ٠ ه١  هالال_ عة!

 0٠ ٠ : ةعيقبلا

 59-065١ -548- 55 5: : روجكب

 هم 048-0228245 6١--6#-"“0

 هه 5258 -167-1555-5--6

 + الخطا ال0 ب 75 : تايزلا نب كب وبآ

 ٠ 8980 : سيبلب

 . 551 : ( ريمأ ) ىئاتلب

 ب١60 ب٠65 0- ءةؤ اس 5507 56 : نيكتلب

 <٠ لكك

 ءمالل :١-65-608 خبلب

 ل # ##”#  77# : قمرا نب كلب

 © ضر

 8٠" ٠ : ناردي نب الولط صتب

 ٠ "91! : يروزرهشلا نب نيدلا ءاهب
 باله ب 0١# ب ”7!5 : يعادلا مارهب

 ٠ ئالا "6غ

 ٠ ”ؤ17 0١ : هاش مارهب

 ب اهال ب اا5 : نيدلا نيهظ نب. يروب

 5 ل ا ير ا ل

 5 ل 0 ا ا نا

 . "مال لالا

 7١١ ٠ : ( ةيكاطنآ ريمآ ) نازوب
 هبزوي : 5484 8087 ٠

 ٠ 8-6: ( ةعيض ) رابألا تيب

 -605١--١١ا9ل9-5١١: سدقملا تيب

 ب11555!" ل56

 ب !م1ؤ١ !الال ا !؟ةالك 75١ "الا

 3 للا 0 الا 0 لا

 0 رت لاا تالا

 داس ةث5١5

 ٠ "ف اال م ( ةعلقلا ) ةريبلا

 18 56195 !؟ 6 851: توريب

 ٠ ةئممكا "م79 "الم  م!الك م59

 ١1 : « قشمدب » قيتعلا ناتسراميبلا

 7115 "اا" : دنميب

 ََت

 : كقنم نب نكاسعلا يبأ نب ةلودلا جات

 ٠ هاا/

 1١4١-١954 : نالسرأ بلا نب شتت

 هس ١ؤ د "70585١ لالا روللل

 ١ ا”"ءالا "عل مك ا امال

 م71 : ةلودلا جات نب قاقد نب شتت

 ب ب ااظمخالا 58[ "غ7 1١619 : سمدت

 .٠ "وم "خ4

 مآل172-١25-01-5١1١15755 : نامكرتلا

 ب 57952 "0  #"خ5١ ١" الكا

 تاكل "هلا "2ث "9و دك

 -ةلىمد 2755- "مخك ل "مخ "م

 -أذالا بةءةكالاي 55 - 58-0. 55

 سه ه5 55١ - ةملك ا ئمخ١ 6# عال

 0٠مه١5 ب هالال _ه)5 م١5١5

 :11١1-١١7١ مينوأ نب سبزت

 ٠ "ال5: سيلفت

 تيركت : ١55

 + "غ١ ب زله! : نالسرا بلا ني شكت

 ٠ 808 : نرعأ لت

 ٠ ؛مغك 5 م7- 54١ ب197 : سئاب لت

 ٠ 5417 : دلاخ لت.
 ٠ 50 - غ5! : اتيفلت

 قشمد خيرات مم



 «٠ ال٠9 :؛ شاترمت

 5104 : شاتنالسرأ نب كاريمت

 6٠8 : سيئت

 * 60!ه4ه : ءاميت

 55 : ةنليتلا

3 

 ١40 : ةفاصرلا عماج
 ٠ 8١1ا!8551١1: روصنملا عماج

 هد 55 5117# ل 7"# :7١ ليبج

 هال

 مهالال 9 776: ةلبج

 569 : سافرج
 ؟؟8 : ةريزجلا

 ١17 : « قشمدب » سايناي سسج

 ١1 : ىلصملا ريسج

 عال : راطسحلا نبا

 :1١18-179١-7١72 ( ةعلق ) .نيعج

 ب ةؤ ٠١ - ةم5 - 555 555 6

 ه2؟

 65 : تاررفلا نب لضفلا نب رضعج
 ١-58 : حالف نب شعج

 ٠ "968 : يسايعلا روصنملا رفعج وبأ
 - 558 2794 11/8 : بوقعي نب شضعج

 5 8428# 6"6 .٠

 677 : بوقعي نب ىقج
 ءالم) 60# 77م4 5#87 1: شم كج
 . م52 857 : ةقدص نب نيدلا لالج
 !1*١ : رامع نب كلملا لالج

 ه2 8 ال5 : رفعج وب نيدلا لامج

 * 8- : ةيسوج

 79575 5لمخاد ع ؟ال3 7148 : نيلسوج

 2 تارا ل نيرو را ل ا مرش

 عما

 + 56ٌ* 559 : نيلسوج نبا

 564 : رادن وج

 ؟ :1١191 7٠١ نوحيج

 ١4-8582 ١5١ : ةمامصلا ني شيج

 ب 78 4#”: يبلقصلا صهوج

 5ك ا ل ير ل يرو نسر ل لإ ل رح

 . )3-6 اذال

 ٌءال : نويثراحلا

 17١" ٠ : يقارعلا نيكتشمك نب قراح

 ٠ ةالال : مراح

 . ١6484 : حارج نب يلع نب مزاح

 «٠ "885 : للا نيدل ظفاحلا

 1117-1١١5-١١ : هللا نمأب مكاحلا

 * 58484 : !اريجح

 ١5 : ( قشمدب ةلحم ) بهذلا رجح

 ب !آمالا 878:5 :1١88-5١5 ناكرح

 ٠ءمقالا_ 8288-05 امالل

 ١١ : ةّلجرحلا

 ١1 : ةفيذح ونب

 ١١ا/ : يكانجيلا ةلودلا ماسح

 05-2 : يزاغ ليا نب نيدلا ماسح

 62ا/1 : قالب نيدلا ماسح

 ٠ 786  ”١ا/ : شاقرمت نيدلا ماسح

 . "/7 : يكبلعيلا ناسح

 ب 2١ 2س 26-50-98 : جرفملا نب ناسح

 م8672 -55-573 8١

 8 ١١87-١١5 ٠

 هدب ت5 ]ل



 0 5844 : يجبنملا ناسح

 : يطمرقلا ( مصعألا ) دمحأ نب نسحلا
 737-55 -#-ة 48-46-84 ١-

 هه ”"خ6*غ

 * 7٠٠ : يسوطلا قحسا نب نسحلا
 * ”85- "#8 : شقأ نب نسحلا

 ب ١755 : نادسح ني نيسحلا نب نسحلا

 !1١85 !١6١-١25 ٠

 ١١4 : حلاص ني نسح

 5/85 : ىرصص نب نسحلا

 * ١١ ا/ : يروزايلا نمحرلا دبع نب نسحلا

 .٠ "9: رامع نب نسحلا

 ٠ 56-51-54 : يبرفملا نسحلا وبا
 ةم” نجلا يبأ نب نيسحلا وبا

 7١1 : [ ةلودلا حانج ] نيسح

 55٠ : ديدحلا يبأ ني نيسحلا وبا

 * -١85 : يكشاملا نسح نب نيسحلا

 ١/١ : راطعلا ديعس نب نيسحلا

 * ١/م١ : دمحم ني نيسحلا

 ١5٠ : حلفم نب نيسح

 يضاقلا ) نيصح يبآ نبا ( : 515 ٠
 ةما 57 : بلح 55 2١65٠0

 -ه5 ه8-08-8ظ "57# !١١ ب

1١55-١50١ !"١5١٠ ١ 

١6١5-1١6١-1١6١ 1829114 

1١5640-1١ !١65 ١824-- 5 

  1355 15١55ال!  1١ا!له4 ١ 1١87

1١55303957 ١84-1١4901١4 

 1غ ١968-١195 الإاؤة١ا  ١١١

 كرا لاي ا ل ل را رو

 7٠ !١" ”#١ 7١2١ه

 كلل تك يلا ل را نا

 الة مالكا "ال" ل ااا ا يووم

 للا مش لا ا ار ل

 هال "ل5 "هو ما ماع

 7575 7#" "55 - "لو

 س55 9 ظ"#"خىار مموا_ر ممر _مسسو

 - 583- "خ)- "559 _ مس معلب

 س 208 556 ئ#ه 9 مورا مالع

 - 55-216! :5ة5د ئه#»” عمو

 -ٌةهما ل ةاله د  ةال" عال عال

 - 59424 ب 555 - ئذو) - عربا

 ه0 مل ةهءما_ملأب_مثول
 ه0

 م2١ -م١#-ه)” ه)) مهل

 سه 627-845850 ه١ ١5-484 هم

 5 سرت نارا لش لا ل ال

 سه 657-تالالا _ ه#"خ_ مهامها مع

 050628-- غ

 5/1 : نيتلبقتلح

 -25-1١-45!1-51 854: ةامح

 - 75975 - #67 5١" 1 "هر أعو

 02١2-21١5 555  _"ؤم _ موال

 055 025 هله ه5 04م

 ء ممل
 1١81-548 ٠ : دامح ونب

 ١7 : ( قشمدب ) يمجعلا مامح
 . ١1١ : مساق مامح

 4254-1708-٠167 : نادمح ونب
 ءء١ : يسنالقلا دسا نب ةزمح

 9 :١75 نيسحلا نب ةزنمح

 16 : يب رغملا 5 ليمح

 - مكام“ب أل



 صضيخ -  | - 44-847-89194199ختل:١١5 ٠
 ب ؟ال-١7 1١551١8548# : ناسارخ 54 -262-055-020-025-02١-

 ؟1ؤ2 "2-85 5١"- ا! ع ]| -١ة14- 1١85-48- ١84-1١4
 شم -4ش55 - 581-45 -:"6 | !؟"١)  #؟#»* 7!!ه- ١805

 : نورس راش 5 0 ل ادا 2 ا 2ك فحل

 الاله _ 859 : ةيناسارخلا | "مؤ 571798# #-م "1!

 ٠ 417 : يباطخلا نبا |[ 5595  غ١5 "99 "9م الذال
 609 : ( شآتنوتلا وخأ ) جلطخ | 57 ال-4510 ه15 7 ةؤكا ةكال
 65 : (.بجاحلا ) خلطخ ٠ ه5 2699# ه١
 5٠-51١-54 ٠ : ينائفخلا نبا ١6/8 ٠ : حارج نب دومحم نب ديمح
 07 : ( يقشمدلا ) يدالخلا ٠ "8: ساوج ني ناديمح
 ٠ 5185-188 : بعالم نب فلخ - 08 : ( ريزو ) ةبازنح نبا
 ٠ "ال )  : بتاكلا راّمخلا نبا ٠ 81: ( نصح ) نيراوح
 مهل ؟5-99غ5-"1-١١8 : ناروح

 - ءالا _ ةاله  ةئالظ مغالا "خ5

 - 588  ةهملل همك ب 5م

 68م ١-5994 065#5065١-

 . مالك

 ٠ "81 : ( بارت وبأ ) ةرديح

 -١5- !٠3١6 : ةلودلا ببضع نب ةرديح

 ب 548 - 591 : يظفاحلا شات راسخ

 ءء١

 861 : ( نصح ) يباوخلا

 ٠ "ال47 ٌةال:( كولملا سمش )كزري هجاوخ

 1 ٠ 801 : يراوغلا
 _ "0607 9084 : ةجارق نب ناخ ريخ
 ٠ 6١م: ةلودلا صختسم نب ةرديح .٠ "ةؤلمل- ؟ةال ا "67

 3 6٠٠0 8/5 : ( ةلودلا نيز ) ةرديح

 ١686 : وزنم نب ةرويح

 :١5 ٠ يمامحلا راد 69 : ( ةعلق ) نازيح
 ١6 11 : جغط نبا راد .
 ٠ 9 : كلام نب ورمع راد ع

 ١5 ٠ : كلام نبا راد . م”م8ب١58 : روباخلا
 ١8 ٠ : لتاقم نبا راد 1١45 11486 : دمحم ناطلسلا تنب نوتاخ

 - غ4 - :مغ4 485 ه»" :ايراد | _؟"ه "#5١ ١9-! 1١28
 + 6155 7” ا 100 ل البا كاشف
 ١54 ٠ : ينافمادلا - 409 : يركنلب كبصاخ
 ءهمزأ) ب "الك ب ا»)١ : دنمشتادلا نبا ٠ 585 : نيسماخلا
 ٠ "4884ه : ناكمس نب دواد . ١65 166 : يكرتلا ناخ نبا

 هد م55



 هم 7665 6 اال م5 م :١8" ٠ شملتق نب ناميلس نب دواد

 ٠ )١٠و د #ءكا 5-6 * 1١١1 : يبرغملا دواد نبا

 كلملا ) دواد ( : ١5١ ٠ طايمد : 5لا!  55١

 * :١55) سناجود نبا ٠ م19 ب "355 : دومحم ناطلسلا ني دواد

 * نيعجا حا رسود ب 57513 1*7: : ديزم نب ةقدص نب سيبد

 « 0١١ : دنمشناداا نب تالود 5ك ا للا 2 نوربر ظ ضررا 2 فرق

 "هك ٠ ةمود :6٠8

 1481-21935-"75-5١5!- : نكي رايد ٠ ١ذالا_855١ : ةلجد

 ه5 ”#مخ- 759" ١1 * 5١ ١5 : ( قشمدب ) يقامسلا برد

2 
 ١١ : ( قشمدب ) نيماحفلا برد

 * 84 : ةعيبر رايد | . *١ : ( قشسب ةلحم) نيراصقلا برد

 < 0 ١62 : يرصنتسملا يرد

 08 : سبوت مينوأ نب سبزد

 نيكتشوتأ - يربزدلا

 ٠ 215  ؟!ال4 : عاملا سأر :"١١ ةلودلا جات ناطلسلا نب قاقد

 ٠ 15: ( نصح ) ةقفارلا | م880١ _؟؟*_؟7١-!١ةط الا#
 م6 :ةيوار | بر"م-_ "“"”7  :"١  ؟؟١ة؟ بملك

 ٠ 15ا[--169١0 : ليللا يبأ نب عفار | _ "ماله 9"! 0 59١ #5١

 58 : يقرش باب ضبر ٠ مك "م1"

 555 : ةوبرلا - 58: ةكدلا
 ١551١82١-75١ 856 : ةبحرلا ٠ عمم : ةيمهلدلا

 ءمزالل ؟5هلا ؟8ل 7 0ه5501-0١2] زؤ)؟ #١ هم "س١1 : قشمس

 ١5 : نيكامسلا ةيحر | )مخ مه -!5-! )#!-”١ د

  #7١4ةلودلا نيزر | ع١ »و مم : 5/ا١ ٠

 4١-845-مغ-ا ةقدص نب اضرلا وبأ | _عو ع8 غل : 214 ٠
 !1١-55١15١8 : شتت نب ناوضر 865-66 -#6خ -م7] ه١ ب6

 ب07705 -50) #1" 7؟* ] )ل “0١5-3١61١١51
 15187 باالك الط ”ال؟ | روسو ورب ورب ورتو) وول
 35 ل1 سر شل شي را كلل | 0 لا ا ااا ا ل0

 2555 | -١هإال ١6-19-660١65)

 ١551١65١4 ١ل!١ غ١5 |] سيئرلا) نيدلا يضر ( :٠2017
 :١59 ٠ يرصنتسملا قفر 1م" ١83 1مل  ١"لأ١11ا/ه

 دن 656



 * 58: ةينفر

 س١5 60-42825-25:ةقرلا

 ب ه5 الاللاآ "5-1١58 ك١

 .٠ دك

 يكرتلا شاتقر :5/8١ ٠

 د 35١ 78 ”* د 1-2" : ةلمرلا

 هم م57 ١5اد "خد "ال ”"”"دالا

 - 0828-١١95 لا؟١ ١22) غم

 ١6-1١15656 لم١ 59" ٠

 555: شقنر

 هه 1١55-5١١ "١55١ :اهرلا

 ل اآالال ب م!الاأ - 5ظش5!8-5

 ل ةلطملا_ غلكا_ ”"؟"!- ب "891 ١#

0 

 424١-6551-28 -0-2- 58: مورلا

 ب-ملا5ال_ا5503584١ ١١4-١5٠

 155-١8 1مم ١1مم ١1م9

 ب5" 052754١ "خ١ 14

 تاالالك ل "7079 "١ا/ # االا/ كك

 02557405806٠ -86ه١٠ “4

 ٠ ش55"--80250-- 5

 يرلا :١55-1١52--1١55-١ 67#س

 1١١ظا_-"”١!م ١2" ٠

 مداخلا ناير : ١ 15٠١لا ٠

 ب5117 56١ : ( نيمأ ) ليجتص نب دنمير

 د

 ٠ عمال  ؟54 : ينادبزلا

 . "ال5 : اندرنز

 « ١١ا/ : فاطع قاقز

 ١ ٠ : نيطاّتشملا قاقز

 ب ا1ظكال ب 7ك 3565١ - "ال : كز

 لو خلاط خ5 "ملم "4

 ءالا» 8ؤإلا_8ؤ) _#ؤ) "خو
 زل 28غ اال ع#”ك غو
 4ؤ07 - 444 ب #45 د عل
 .همالإ غمهإ] عزف

 68 : ينادمحلا ريهز

 6١9 : ( نيدلا رون لوسر ) جاجحلا نيز
 . م1

 سس

 ١اإ/2 : تومحم نب قباس

 ٠-68 : نمحرلا دبع نب ملاس وبا

 1١88 : كلام نب ملاس

 6١15 : يبلحلا مامه نب ملاس وبأ

 5١5 ٠ ب 5١7 : مداخلا نيكتواس

 ١6١ : يرصنتسملا نيكتكبس

 * 17١ : يزعملا نيكتكئبس

 ء 057: نيرضلا ملسم نب عيبس
 ٠ 95: يرابنألا نب ةلودلا ديدس

 قا” 55١  ةملك 58؟ : كاحرس

 ع 8

0-9 

407 

 حورس : #3١ 870-75841775
 عال

 + "الال : ( ةعلق ) ناييرعس

 6٠0 58 45 : ينادمحلا ةلودلا دعس

 0" ا 357 تأ 555-44

 « 51 ١!

 !١7 : يساوعلا ةلودلا دعس
 . 1١/6 : يثوترفكلا ديعس وبأ

 -؟؟١ 75١1-5١84 : قترا نب نامكس
 3 0 رت لا 2 فسر

 ء.لالم”" ل ؟م١ ا !الك__ ؟الا ل ا”

 ده تككاادل



 . 7ا9 : يبطقلا نامكس

 ٠ م0 441 : رالسلا نبا
 5١ «٠ : كيرب نب ةمالس

 ٠ 584 : يقيشرلا ةمالس
 ٠ 781" 55 : دلقملا نب يلع نب ناطلس

 2١ ٠ : حالف نب ناملس
 ةيملس :1١85-١١

 . ١61 : ميلس ونب

 ما“١ : قترأ نب رابجلا دبع نب ناميلس
 ١91701١91-١954: : شملتق نب ناميلس
 3 #”"ع8 : دمحم ناطلسلا نب هاش ناميلس

 هماالا

 دنقرمس :  1١951ل!ا١9ا

 ةعلق ) نسلا ( : 768001١1١ ٠

 ٠ 515: سانلا تس ةنيزلا ءانس
 ١21 : يجافخلا نانس نبا

 راجتس : 1١858 "١٠١

 "و52 ١١#  !الال* : ءاشكلم نب رجنس

 5غ" عالظا؟ 8 ١)4١5 -50/-لللم 6١ب

٠ 058 

 - 89# الا/ : يليدمحالا يقتس
 ءا/ 4! : ( لبج ) نينس

 مهسلا : 5454 255١

 ء560 "87 "4 : ( مالا ) راوس
 ءالل "884 : نادوسلا

 86م5 588: سوسلا

 ١ا/ : لقبلا قوس

 ١5 : ( قشمدب ) يرفجلا قوس
 ١9 : باودلا قوس
 ١1 : منغلا قوس

 ب 51-357 : كولملا جات نب جنوس
 الوفا ”م# ال

 + 874 : ( يلجملا وبأ ) فيس يفوصلا
 ٠-6 5/8851 : نادمح نب ةلودلا فيس

 ش

 ٠ "ه6: مداخلا يذاش

 ٠ ٌعالال 54 : روغاشلا

 ىعفاشلا : 5٠١

 هم غ8 5-84 4: ماشلا
 ل2١27 1١١7-11١8 هال_ ه5

 م١ 1م 3ذ)564١55-1- 489

 سا1956 ١1م7 ١مك 1١م6 ١م

 ١02-15١595- 195-7٠١ 7-05 -5-ه

 5ك نات نى ىلع عش مرو شلل

 2 نإ ا شا ل رار شل رتب كك إلا

 ب 5” 5م ؟ال4- الالم املك

 هم 7١7 "264-85 5ة١ال - هع

 ل يدر ل ارا ل نق ا ري

 8524-2432 5"55ذ 557 طا"الك

 م5595 م#١--555 م4

 ٠*ه55 2 مال 0م

 1١91-597 : نالسرا بلأ نب هاش

 ٠ 87 19: يليقعلا فورعم نب لبش

 ٠ "917 : ةلودلا عاجش

 نيكتخش :185 ٠

 + 507٠ : يضرلا فيرشلا

 . 15 : يعيفشلا

 ٠ 381 : نوريت فيقش

 ةيسامشلا : ١" ٠

 روزرهش : ١59 *

 ١42 : نابيش ونئب

 م176١ : ةبيش يبا نيا

 ب همالالا]



 6504 448 : ( نيدلا دسأ ) هوكريش
 ط لم م79 مالا ملة 6و

 ١5 : بلقصلا قراط 3 ًُء ماماإل _ مم 1 *ه 0252285" -

 014 : ( ةيفوصلا خيش ) بلاط وبإ | - 155 - 115-117 ١185 : رزهش

 800 ب57 : يناقدزملا دعس نب نهاط | -219 5175505 7 1975 847
 . مو40 م[5ء ب ممو ا _ممطا ب ممو | + 255 2199-2155 -ه9-0 4514

 - 08607# 18517 : نئاصلا نهاط وبا
 ١" ٠ : ل عئاطلا ص

 ١85 55 ب ؛غؤ ا 15١-356 : ةيربط - 94844 : اتيفاص

 -1508-1594-1955-7954- 14ه ٠ 005: نسح نب حلاص
 ٠ م78 غ44 "خ6 ب 4 0119-٠17 : سادرم نب حلاص

 -همل م" م* _!#ظخ ؟» : سلبارط

 1١-155 خال سم١ ١6١7-06

 هم ب م,طهالا 7”"مل_ ؟#"ك6 3 ام”ا#١

 ٠ 509: يدنج وخلا نب نيدلا رادص

 . "م5 580820 “8 : ديزم ني ةقدص

 برك ب ه8 ب م59 - 35 1١48-4-16 ٠ : فسوي نب ةقدس
 785-1747  ؟الال ؛الا ب و56 | ب8549 "5519-98 -- 751 : دخرص
 تمل ال20 ل 714 ل ؟ةؤ  ؟نك | ش5 4207-4501 5980-55

 < تول غال "م ه0٠.٠ ئةاالا_ ئةاظطا ع هما 5م؟

 ٠ "54 : ينابيشلا دومحم نب ناخرط < م8615
 © 1585-758: سوسرط ٠ 8١ال : ديعصلا
 + ١١89 : ةرازف ني فيرط ٠ "م : ةبلاقصلا
 . "79 : ةلودلا ماسح نب نالسرأ نافط . ٠6م : ةيلقص

 ٠ كباتآ نيدلا ريهظ < كبات] نيكتفط | _ 549 5840 : ينايسغايلا نيدلا حالص
 ب ١5١ 18 : ( ناطلسلا ) كبلرغط .مالإ  ءالك
 هد١6١-1١-1١545-155١55-50 - 985 : ليجنص نبا

 835 ني 2 را يلا ل نك ا
 هب555 1: "مما "اللا #55

 ٠ 505 ب65-ال : كيزر نب عئالط
 "١91 : ةلطيلط

 سا7217 17894171717 : ( ييمألا ) يركنط
 5 نال م لا 1 ار تل رمل <

 155 -5مخ5- #58 _ الكا لالا

 5مم ١517-147 88# : روص
 83 110 2 ل للا را ا
 ءملع د ءالا ب4595 "خ6
 . "817 4١ : اياتديص
 الا 555 : نيصلا

04 

 . 5و5 ص
 ٠ !758 : ( نصح ) نافوطلا ب ةالا "87 : يميتلا لدتج نب كاحض
 * 85٠ : ءيلط ونب . نا

 ب ةكلشهال



 ٠ #”114-88 : يحئاطبلا نب دمحم سا دبع
 2 : مساقلا يبا نب ديجملا دبع ظ

 5م : باهولا دبع هيقفلا نب كلملا دبع

 ١54 : فسوي نب دمحم نب كلملا دبع | ” 1540-2-25 : ىسيع ّللاب ىفاظلا

 ٠١-8 ٠ : يميمتلا دمحم معنملا دبع ب ١١ 4 : يليقعلا بوهوم نب ملاظ

 ٠ 501 : يلع نب نمؤملا دبع ٠ 5-2 مكمل“

 . ٠١5 : يلبتحلا نب دمحم نبا دحاولا ديع . :1174-1١11-1١58 يمطافلا ساظلا

 - 1١417 : نوره نب دمحأ نب باهولا دبع | -17؟1-111١5-4 : كباتا نيدلا ريهظ

 ٠ 8857 : ( نيدلا دعس ) نامثع 5 نر ل يد ناش ياش ما

 ٠ 794 : نانع نب نامثع | -155 55! 1١4١0 4١!- ل84
 .188_#”ة9:مجعلا | 17-155 -1750 هال - 164
 ٠ م45 #"ة١1 : ءارذع اظل" ؟7/لأ ملا ب 1565 ”كص

 5884-84-78 54٠  | -555١ه4 5" : قارعلا -5"125١ -1١ب
  755”, 1١-!ةؤ5- ٠خ" ١*١" | “١5 5:١-١65١ -1١564م

 هادم دل اة عش لال ١س لم5 | ب ”"١الا "هكا "هه "هسا "+!

 5 222 لل رت ل ا | م ير شك سال كل سلا كح ضل سل

 5 را ير للا 3 للا لل | 7 سرا كك سرر تت ريرر < يلا < سرح

 3 01 لا لا يا 2 يد | 2 نادر ل نار ل الا ا اطال

 ل غ2 557 »9 مو[ مو» | د 3837 د 06# 5015 ال
 ءامالا هلل دم ٠١ غ4 45 2051-4 ٠

 د 4غ "78غ "6# #”غ "ا» : برعلا

 م#-8604) 45 5-242 4١ ع

 :١5 ٠ 5-68-50 6517-15-١8 ( قشمد ءايحأ نم ) هكتاع

 سا1824 183 -6١1ال-1١-9١١98 01 م05 4946 545 : رالس نب لداعلا

 - "055 "هم !"هالاين ال١٠ ر 56.أا 6١ «٠ اظ/

 ه5 -ه١5) -مه١#" هز" ءمال ٠ 208 587 : ( يرلا بحاص ) سايع

 غال بةهئ0١ 2 هال] بةهاله هزل ١854 ٠ : سايعلا ونب
 ٠ هكا عال" + 61٠ : دمحأ ني نمحرلا ديع

 «٠ ١١ا!/ : شيرملا ٠ .555 : يلوحلحلا نمحرلا ديع

 * 518: ( نصح ) ةميرعلا :١١7 ٠ سايلا نب ميحرلا دبع

 1١45 ( ريزولا ) ةقدص نب نعلا وبا ٠ 017/8 : ىلع نب .هاقلا ديع
 ١٠و١5 امل امال - 8/5 : يماطسبلا للا ديع وبا

 ٠ءالما 158: نازع ٠ 508 580/ : سابع نب هللا دبع

 اس هاك



 ٠ 5458 : يقنحلا ىلع | 5-11-178 : يمطافلا تاب نيزعلا
 1178-٠10 ناريخ نب ىلع وبأ | -بظالا- 84-85 -"#"ب 4*8
 ءالا١ : يناغمادلا نب ىلع د 2:٠ 85١8-23-55 ب #558
 519 سيبد نب ىلع 0202 85 ب ه6 سه 24١ ب 89
 ٠ 58 : بلاط يبأ نب ىلع ءهلزالؤ سس "#١١ ت0 هلا هال 01

 ٠ 01-6 : نهاط نب ىلع "369 - ١# ١١87 : نالقسع

 ٠ 887 : يبنيزلا دارط نب ىلع | 119-11 18-1507 151١
 ٠ 05: سادعلا مع نب ىلع | ب2424 غ9 0١ -4لا2  58١

 ب عؤال ب ئالآ 85958: كجوك ىلع .٠ مانإلا_ه-ال __ ئةالا _ غةك

 هاا/ 2 5-0 هيوب نب هرسخ أنف ةلودلا دضع

 5١09555-555 ٠ : ملاس ني كلام نب يلع .٠ ع“ +6غ١

 64/ : دمحم نب يلع . ه0 60 غ9ال : مداخلا ءاطع

 5١-7١5 ٠ : شيرق نب ملسم نب يلع !10-٠31680 : حلاص نب ةيطع

 - 1589-١85 : دلقملا نب ىلع ٠-5٠ ٠ * ةبيقعلا

 + 561: نيفشات فسوي نب ىلع | _وملو ١59 8! 4# : ليقع ونب

 55١ : هيوي نب ةلودلا دامع 2 0 2 ا ل ري ير داما

 ٠ يكتز < كباتا نيدلا دامع . ١71 : ليقع يبا نبا

 ه9 : بالك نب ورمع و١ _)م#" _١"ه ١و9 :اكع

 6١ : يدوهيلا دوعلا وبأ | _ عبو _ بربك _ مم _ "54 ب 891/
 - 410-88--05 5: سروطست نب ىسيع
 ء/لال : رجلا نيع

 56١ : ةقاوش نيع

 ٠ عمم ءالا  ةكال

 5585 : ( نصح ) راكع نيا

 :88١ ٠ ( نصح ) لاعلع

 3 نسحلا ني سايعلا نب ميهازبا نب ىلع
 ٠ "+8 : ينيسحلا

 :1148-171١ يئارجرجلا دمحأ نب يلع
 ١مل_رظ)م»5_١"0-

 ٠ 2405 440 : دامع نب يزاغ
 ١-6 ٠ :ىفلا

 هلال 007 497 ب ما9:ةرغ
 1148: (بلغت وبأ ) نادمح نب يفتضغلا | - 1131-١١7 : يدابنالا نب يلع ىبأ
 ١1١ ١4١ 888 "ا
 5١ 57 ١5١ اذه : ةطروفلا ٠ 884- 5489 : يخلبلا يلع

 ب ةمك - الكا 5580١ 1مل 517١ ٠ ١6 : ةلوج نب يلع
 605 59-4 ٠ 6# : دماح نب يلع

 دل ةا/ل»* ]|



 وى

 ١١١ : ( ةلودلا زيزع ) كتاف

 ١1 : « قشمدب ةلحم » ةروخافلا

 * هللا رصني رفاظلا -ح هللا رصنب نئافلا

 4١/8 : يبرغملا لاصم نب حتفلا وبا
 ٠ 548 494 : حالصلا نب حوتقلا وبا
 7755-178 7:75 : رامع نب كلملا رغف

 ب 111 50”7 ل ا”6ك7 ل "هم هال

 585 : اياذف
 -ما8١"-1١-58506١595-58 : تارفلا

 م *#8٠” _اذة5١ "١7ل!_ 70١ 77١

 - 7" 5ؤ57#- 7”مخ١ -_ م؟الك_ الالك
 م 1

 * 4١01-١850-١9 : سيدارفلا

 8589 : دومحم ناطلسلا نب هاشناخرف

 ١417 : ةيكاطنا مكاح سودرفلا
 . ١61 : ةرازف ينب

 ١5 : ( قشمدب قوس ) راقسنلا
 49١ ٠ : ديدحلا يبآ نب لضنلا
 - 50-4١ 19 : لضفلا يبأ نب لضفلا
 «٠ عال

 ١" 5792 ٠ : لوصوملا نب لضفلا وبأ

 س6١ ١اال ١١8 8غ! : نيطسلف

 ٠ !"هم ام! اطلكك

 81١ : ( وسنوفلا ) شنفلا

 «٠ "4: ( عبن ) را'وفلا

 8٠٠ "0*9 : ( بجاحلا) زوريف

 ق

 «* 5”: اراق

 “١ .٠ : نوراق

 * ١854 : ةملسملا نب مساقلا وبأ

 ب 8535-1١58-١520 ال: ةرهاقلا

 * ئةم اد #”ك7 ب "الخد ما

 185١-4١57-١554 : لا نمأب مئاقلا

 ١281-١٠٠١ 8غا/

 ٠ 15# : ( نصح ) ةبقلا
 ريمألا ) شملتق ( : 01٠١ ٠

 6١١ : دواد نب نالسرأ ارق

 * 80/4 : ( ةدلب ) نيكتارق

 سال 1-8-2 01١- : ةطمارقلا

 ٠ ”"اله "55 "#8 "5-8-8

 ١١4 ٠ : ةرق ونب

 ٠ هو 54م: ةيوغرق

 . ١16 : كارتالا مدقم ولرق

 1-١587 5ال : يليقعلا ناردب نب شيرق

 8-158" ٠

 ب هال 5١ - 59 "8 : بارتلا ماّسق

 ءذا عالا 55-060

 ١١ : « قشمد يف ةلحم » نيراصقلا

 ١9 : نييفقثلا رصق

 ١5 : ( قشمدب ) جاجح رصق
 * 1531 حرسلا نيا ريصق

 ريصقلا : 89١" ٠

 +* ١ال١ : ىدنلا نطق

 * 5/689 : ةفيطقلا

 ب 515١ س- 74# : ناميلس نب نالسرا جلق

 ٠ "م0525 580١ مم. ا ا”ظالال

 : دوعسم نب نالسرا جلق

 ١97 : فيرشلا ةعلق

 ٠ "خا 51 : نيرسنق

 1١171١١ "١ : تاونقلا

 ٠ 37 : ( ىحر ) يمييقلا
 ١848510-519 585 : سيق ونب

 ١١4٠م «*

 هس ةتالإ أ



 - ١١ا/ : ةيراسيق
 . "و١-١! ١١1:هينيقا

 ك

 ضشضشاك : ١١5 *

 ٠ 06 : يديشخالا روفاك
 ٠ الالم : ةسماتك

 ١٠ : ةنيدك نبا

 5175 : ( ريزولا ) ماركلا وبا
 - اال : ( ريمآ ) اقوبرك

 خركلا :01١855 *

 0 ؟8 : يطمرقلا ىرسك

 درمشك نبا : 2١0 ٠

 «٠ )١الا : ةبعكلا

 616-018 158 : باطرفك
 629-5١ -#65 849 : ( ونب ) بالك

 .ام١48١5-1 1١521117

 ٠ م9 : بلك ونب

 . "05 :مايلك

 ه5/ : يروزرهشلا نب نيدلا لامك
 . م. : يكبلعبلا نيكشمك
 _ 847 755 : يجاتلا مداغلا نيكتشمك
 .٠ ورمل”

 .٠ الخ5و9 :هجنك

 . عم "هال : روجا دتككلا
 41511506-٠3155 : ( نيزولا ) يدنكلا
 ١ :هفوكلا

 1١1 ٠ : انح ويرم ةسينك

 ل

 .٠ ا"١ :ةيقذاللا

 * 8ؤ60ا/ : نانيل

 ب 1١١--!١ : ىرفصلاو ىربكلا ةؤولؤللا

. ١ * 

 ٠ "8 : ( ةيرق ) ىنبل
 - #8) : ( ةليبق ) هتاول
 «* 05١ : نيوال

 - 5372-5172-5172 205 : يحارجلا ٌولْؤل
 ال054

 م

 .ميال_ر "92 ١82" الا : نيدرام
 ٠ 11ا/ : دورأملا نبا

 ٠ "ا" : كلام نب ملاس نب كلام

 51٠ : ىلع نب كلام
 ء 88 "7 : يحئاطبلا نومأملا
 ١/41 : لبش نب كرايم

 68-04-٠80847 : نكب وبأ نيدلا دجم
 5184-280 6#الا/ 81/5 : نيدلا ريجم
  ةةو#" ا  ئؤاأ - خلا ةمالا ةىم؟

 6500 ب 514 - ئؤ!ل 9 4ةذ[- 5
 مهم4م6.0*

 : يقشمدلا ضراعلا يمحلملا نب نسحملا

 .٠ ”"١ا/

 ه8 : يضاقلا نب ظوفقحم

 م. ا” : يشاشلا دمحأ نب دمحم

 ٠ 8505 : ترموت نب دمحم

 - "86 ب الا" : كولملا جات نب دمحم
 ٠١6 : يكشاملا نسح نب دمحم

 6-6 : ( بيطلا ) نيسح نب دمحم وبا

 ءا/ه : يسنالقلا دسأ نب دمحم

 ٠ لالا : طايخلا نب دمحم

 +١97 «٠ : ناطلس نب دمحم

 دع هال ب



 سب 1١60-516١ : يفوصلا نب دمحم ويأ

 ء ا اا"ع

 501 : ىليقعلا رابجلا دبع نب دمحم

 ٠ 604 : ديمحلا دبع نب دمحم
 : يفلبلا نمع نب مساقلا يبا نب دمحم

 + 6ا"!؟

 566 : كلام نب دمحم

 555 : نيدلا دهاجم نب دمحم

 585 : نسحملا نب دمحم

 1158 : سيهج نب دمحم نب دمحم

 ء1ا/ : ينيسحلا دمحم نب دمحم

 ١٠١١ : شيررق نب ملسم نب دمحم
 سآ) 11-551758! : هاش كلم ني دمحم

 اس 515155072415084 6

 555 ملغ ال4 !طالك ا املا

 155" :15451 ١5-5-4555"

 نأ

 ٠ 5917 : ينوغاسالبلا ىسوم نب دمحم

 59 : رصت ني دمحم

 .٠ 5951: يورهلا روصنم نب رصن ني دمحم

 «٠ 6ال : نامعنلا نب دمحم

 ٠ نيدلا رون - يكنز نب دومحمأ
 ٠ 611! : دحاولا دبع نب ديعس نب دومحم

 ٠ 5106 : ةجارق نب دومحم

 ٠ 650/ : بتاكلا دومحم

 ١" : ( ناطلسلا ) دمحم نب. دومحم

 .٠ للكا_ "خم ”"ؤ# "9م "4

 ٠ 211 : دمحم ني دومحم

 ٠ 055 7 678 : يدشرتسملا دومحم
 ب 1١65٠١-١017 : حلاص نب رصن ني دومحم

 س10 6١1ا!0ل--668١65-1١1--6 8

 - ١م! ١515845-155 1١٠7٠١

 ل ظةالا  #خذة١) "و10 خت ١م

 4" 5٠١ «٠

 . 6 : يبلقصلا راتخم

 ٠ "ه5: ةفغارم

 به 511 568 6"3ا/ : ةعيبر نب ةرم

 ٠ ا"الم

 «٠ 5-8029 قباد جرم

 . 51595 1١6- : نفص جرم

 ١-68 ٠ : يلع نب دشرم

 ٠ ال88 :ةيقرم

 ةزملا : 856 "8.ب3١١#5- 75605

25١١-6 

 ب 518 : نينمؤملا نيصآ كلاب دشرتسملا

 ب الل  "ةوا ل "خه ل "اخ اال

 87" «٠

 ٠ 11-20 : ميهاربا دجسم

 ١م : سضخلا دجسم

 . ١1 : يضاقلا دجسم

 ١ : ةيواعم دجسم

 كباتأ) دوعسم : 955٠١" .٠

 . 19٠8-١18 : ( روص نيمآ ) دوعسم

 م 5885-7511 : دمحم ناطلسلا ني دوعسم

 هك لا كك رار ل ري ارا ريا ل

 - !58١ ب ةماآ ا 555 غ9 غ١

 .06١60١١02١١-82560- عة

 < م15

 سا180--875١1--141 : شيرق نب ملسم

 1١5١_٠١57 ا44

 . 5١56 5١95 : يسايعلا للاب .رهظتسملا

 . 5717 : يمطافلا ناب يلعتسملا

 5١١ 11/6 : يمطافلا رصنتسملا

 /1١51 «٠ : ةدماصملا

 5 1 و



 86-1!!! ١١)- فه دة رعب
 - 55 5١ 5١ ب "خه د اال د ا“

 ٠-6 02١ دن ةالا عالا 508-58

 *7484-25-86 45-١١-1١١5

 م١ /١552-1١575١5351-520

 هس ١) -١99-)31١2-١524 "ال ١ ا"ك

 ه١ ١6الل- ١:8١ ١6١ ١٠١١ 5ظ/

 امل 1 مأ ا ١ا!لك 189-57١)

 م8 ١4 ١١# د ١5 ا١ةا/

 15١١ 5# ممل ؟!ال ؟؟١

 هم 7164 517" هلا هال ا"

 هه الاكل 77ه | اخ 15 ك4

 5١٠١-5١١ #ؤ١)١ مخ د مخه

 5 نر ضر ل رب م اراب ضيع

 2 ا ل ري ريش رضا ا رعت رسوب

 ب ه5 5845-505 55م غ١

 585  ةءالمل ةالعءاس 555 56١

  ةهةوثكلداس 55١-550 همك ءامغ

 ب605 -60م8مللب هءالا 606 ئةال

 2588 6الإل - 2١9-821١1-6٠

 * 5ع

 5185 : ( نيصح ) تايصم

 * 809: يصيصملا

 ١١-٠1١١80 5 : نادمح ني عاطم وبأ

 * 555 1١ : لل عيطملا

 - 5479 : رالس نب ىفظملا
 64821 7 44 : ينادمحلا ىلاعملا وبا
06 - 

 ١59 859 ب 5! : نامعتلا ةرمم

 .رل»ب_م؟!؟!ها!١ _ اظط1

 ,٠ 487 : يهيوبلا ةلودلا نغم
 282-50 ب 8 : يمطافلا للا نيدل نعملا

 مة اال_ #7” )7# ؟ءاس ١١ ال

 ها 2-6١"

 1١1١-1١51 ١75 ٠ : ةرديح نب ىلعم

 6! : الولعم
 8م : ةبراغملا 7 58 41١ 45-47

 58--6-6١-66096262ئ «٠

 هس 20 24-١7-5879 : برغملا

 565 !502 ٠

 ١1١١ ب1868 : نسحلا نب جرفم

 + 21 5 : حارجلا نب لفغد نب جرفملا

 ١١1 : دعس نب لضفم

 س 1١5١-١780 : للا دبع للاب يدتقملا

 ١١5١ -1ةا/

 2٠١١ 5ا!لا١ 519 : هللا نمأل يفتقملا

 60ه

 ١"_!١ ٠ 1١1-غ : لماك نب دلقم

 ةكم :”٠28591١

 ٠ "3193: رامسم نب ناسح نب موتكم

 "!١81 ٠ : ةلودلا نيكم

 ملطية:5؟؟  ١" ”"6ه85!0غ5 ٠

 ناطلسلا ) هاش كلم ( :  1١ب )148-

 امال غ١5 ١955-1١56 -ال9إ١9-

155-5١511١0١ 79٠-- 

 "غم 051 ٠

 ؟ها/ : بقانملا وبأ

 جينم :0871١11-58 ٠

 . 1١١-97" 15 : يطمرقلا اجنملا وبا

 ل 850- 50 : يدوهيلا رارفلا نب أشنم

 .مال_مثكا_هةدسما"ا ١

 < ١86 : لماك نب روصنم

 آم : كلاب يلعتسملا نب روصنملا

 ءاولل

 + 5147-545 : سريوكنم
 ٠ م9285 : مداخلا رينم

 . ٠١4 : يشويجلا ةلودلا رينم

 : ذقنم لآ

 مس ©ا9/خ م



 * 7354: ( نصح ) ةرطينملا

 * ١85 : لماك نب عينم

 . ١448 : يليقعلا شراهم

 ٠ 5685 لال _”#”: ةيدهملا

 0140 : لفون نب للا دبع يبا بذهملا
 . 718 : يحئاطبلا نمت وملا

 ١ال؟ 5 ال١ : ( نيدلا فرش ) دودوم

 أوكل _ مة" 5م 588 -- #ما"

 الك

 ٠ 2080851-055! : ( نيدلا بطق ) دودوم

 ١٠١٠و :2655-١858 "5١١ لصوملا

 ضرك 5 نرخا 2 2 رار  ريي لا

 مهو  ؟ه2  طده# د 56 #4١

 ١59 #51 5مل ال4 ٠١#

 مجأو را" "9مل ١5# ال

 هوم ا ة"ةؤ ب لما "ة7 ب ااا

  ه5”ثك ا رهالالا مالك ب كلا غ4

 نادرو تت كا

 7١85 ٠ : نازوب نب ةلودلا ديؤم

 595 :( قشمد سيئر ) نيدلا ديؤم

 .مدكث د عة كمال 6

 مالم. م51" 98055# نيقرافايم
 ١ . ما

 8٠م2 64851 2 615:9 : ناربم ريم

 0م : صمح ساميم

 مب" _ "585 : ديجملا ديع نوميملا وبا

 . مل

 ََن

 .٠ اؤواإ/ : سلباث

 00 خابطلا عفان

 - 15-١6١ : نادمح نب ةلودلا رصأن

 هاي ]حل

 . 2098-15 : ( نصح ) ةروعانلا

 21١7 : دمحم نب اين

 1١١-519 «٠ : للاب رصنتسملا نب رازن

 5/8 : ( سلب ارط يلاو ) لا”قن
 56١ 554 62اإ!ل_825 : ىراصنلا

 554 : يناهفصالا سمع نب رصن وبا
 ١1/9 ١76 : حلاص نب دومحم نب رصن

 - 458 : دمحم نب هللا رصن

 نيابيصن : 1854-5017-5١1١ ”٠١ _

0١ 

 ٠6٠0٠ 5م"  ئال١ : تباث نب نامعنلا

 ١١ : ( يريربلا ) ثافن

 ٠ ال7 ه8: ةرقنلا

 ١4262 : ريمث ونب

 .٠ 585 : يباكرلا ةريمن

 ٠ 1459-459 : ناورهنلا
 ٠ 848) : ( ةيرق ) اون

 0-40 ب 550 : يكنز نب نيدلا رون

 ةارلاع ةكألا_ ةث55- 58259 غ١

 عال - عالآث ب عالال ع عال ل مال

 هكا 582 -- 58١ ةثم١8 0 ءئالد

 نول 55١  ءةلذكد ةامكس ئلال

 هءا لا ب ةهءالط_ 5855552-57

 هل١ م0١ ١6ءملبه٠ه 65

 هلو  ه) 5 ه١86١ 565١١

 هّ)إ5 م)# هزل! ه١7 25٠

 هلع بمال ه5 2515-6

 رمح همومهم هالال ب هالك

 هؤ6 - 2455 259780257 ١

 ٠ 6هةم 651

 . ١" : نيحاوطلا رهن



 . غ١ : ديزي رهن ١١ : دايز نب درو .

 ١71 : ناسح نب بهو ٠ 2609-586: برنلا

 . 6١17 : روباسين

 يي
 ٠ 811: مداغلا شاتقراي ف

 -4-18-118-115 78-3 :افقاي | ٠018017 : ينيسحلا يدهملا نب يداهلا
 ٠ كلل ؟ةكس "غ٠ مالا ءالكل : ينافكالا دمحأ نب هللا ةبه

 * 58! :دوربي س 1171-750 : عيدب نب دمحم نب هللا ةبه

 1١428 : ينسحلا دياز نب ىيحي ٠ءالكاأ _ 5ط6ا/

 ٠ 59 : ضشقن ري !١" ٠ : سامرهلا رهن

 | * 2ٌال8: روفعي 5١56-١85-- ١-٠١ ١١5 نانمه

 اس 739 "الا "9: سلك نب بوقعي مالال ا االال 355 357 ل اال

 هد42-0402ه8686-9)826-423-58ب 8* <٠ ئكأو  ؛هما_"خةؤ

 يرثنهلا : !617 ٠ هّمل_هك ٠

 ١-17 11١5-1١17-1١84 : نانس يغي ٠ 07! 1791: ( نصح ) نينوه

 . ممل م0 ا الا
 ٠ 185 : نميلا و

 ٠ هال ا ه5 5507-28 19 : درهيلا ْ
 ٠ له 5 طال" : قيقشمشلا نب انحوي :١5" ٠ ناميلس نب عداو

 7١ ٠ ا/ : قبآ نب فسوي . ءالا 1617 : ميتلا يداو

 ٠ 8686 : نيفسات نب فسوي :1١85 ٠ نيصح ينب يداو

 ٠ 5585 : يوالدنفلا فسوي 1١09 ٠ : ميلع ينب يداو

 ب 781 ب 5097 2 15084 : زوريفا ني فسوي ٠ 385 ا/ : ىسوم يداو

 ٠ مك ل غئىغ) "181مل "#15 "4 ٠ 7/8 : نفاسم نب باثو

 همس 6اس


